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  چکیده

اي بـوده   هدف اصلی مقاله، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه

روش ربیان مرکز تربیت مربی کـرج بودنـد کـه بـا     آماري استادان، کارشناسان، مدیران و م ۀجامع. است

سـاخته و گـروه   م از اسناد مکتوب، پرسشنامۀ محققهاي الز داده .گیري در دسترس انتخاب شدندنمونه

 .شـد هاي آموزشـی طراحـی    پرسشنامه با استفاده از ادبیات و تجربیات سازمان. شدآوري متمرکز جمع

بـراي بـرآورد   . ایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده اسـت هاي روها از روشروایی پرسشنامهبراي 

هـا از   بـراي  اعتباربخشـی و تحلیـل داده   . ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد

نتایج حاکی از این است که . شداستفاده  اکتشافی هاي ترکیبی کیفی و کمی و روش تحلیل عاملی روش

، مطالـب درسـی در کـالس و کارگـاه     ۀهاي عرضـ  مهارت: غلی مربیان شاملهاي ش لیتئوها و مس نقش

، دانـش محتـوایی  ، هاي ارزشـیابی یـادگیري  هاي مدیریتی و سازماندهی محیط یادگیري، مهارت مهارت

هـاي ارتبـاطی    ریزي تدریس، توانایی ایجاد انگیـزه در فراگیـران و مهـارت    هاي طراحی یا برنامه مهارت

منابع چندگانـه ارزشـیابی   . نیز اعتباریابی شدند رزشیابی عملکرد آموزشی مربیانهاي ا شاخص. شود می

از فراگیران، خود ارزشیابی مربی، ارزشـیابی  نظرخواهی: از اندعبارتمورد تأیید واقع شد که این منابع 

 .توسط مدیر، ارزشیابی توسط ناظر آموزشی، بررسی آثار علمی و ارزشـیابی میـزان یـادگیري فراگیـران    

 ۀارزشیابی فراگیران از کیفیت آموزشـی، پرسشـنام   ۀپرسشنام: براي ارزشیابی عملکرد آموزشی ابزارهاي

خود ارزشیابی  ۀمشاهده از کالس و کارگاه و پرسشنام ۀارزشیابی مدیر از عملکرد آموزشی مربیان، برگ

.شدمربی طراحی 
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  مقدمه

ریـزي و فراینـد   هاي مدیریت نقش مهمـی در برنامـه  ه عنوان یکی از کارکردبارزشیابی

بـوده   هاي آموزشـی ها براي بهبود کیفیت برنامهثرترین شیوهؤیکی از مآموزش داشته و 

و بـا   شدهمشخص ها  برنامهو ضعف آورد تا  نقاط قوت و این امکان را فراهم می است

هـاي  گـام عملکرد آموزشی ها در تحول و اصالح هاي مثبت و رفع نارساییتقویت جنبه

تـرین عنصـر ارزشـیابی     اساسیارزشیابی عملکرد مربیان به عنوان  .مناسبی برداشته شود

مـدیران  . ناپذیر از مـدیریت مراکـز آموزشـی اسـت    هاي آموزشی یک جز اجتناببرنامه

هاي مورد نظر باید اثربخشـی   موزشی براي اطمینان از حصول و نیل به اهداف و برنامهآ

لنت -اما به قول گین. عملکرد مربیان را مورد ارزیابی قرار دهند
١

ـ  ) 1991( ه ارزشـیابی ب

تــرین و  علــت ماهیــت و عملکــرد خــاص خــود در نظــام آموزشــی یکــی از گســترده 

  .ترین مباحث فرایند آموزش است جنجالی

نوالن و هوور
ارزشیابی معلم) 1388ترجمه عبدالهی،  2008(٢

٣
را قضاوت جامع در 

در مـورد اهـداف و مقاصـد     گیـري تصـمیم معلم بـراي   هايشایستگیمورد عملکرد و  

ــه  ــنلی، رتب ــرد      پرس ــدریس و  عملک ــد ت ــود فراین ــالح و بهب ــان و اص ــدي  معلم بن

فیـت عملکـرد معلـم و    هدف اصـلی ارزشـیابی قضـاوت در مـورد کی    ). 57ص(دانندمی

او در انجـام وظـایف محولـه و همچنـین تصـویري از کیفیـت عملکـرد         هايشایستگی

به نظر اسـکریبنر . دهده میئرا ارا) معلمان(ايحرفهکارکنان 
٤

رشـد  ) 2001(و همکـاران  

معلم  هايشایستگیروزافزون اصالحات آموزشی حاکی از این است که اکنون بیشتر بر 

اند و تأکید دارند که میزان توانمنـدي مربیـان فنـی و    ان متمرکز شدهو مشارکت بیشتر آن

ارزشـیابی مسـتمر از عملکـرد    . در ابعاد تدریس نسبت به سایر ابعاد کمتر است ايحرفه

 مربـی تواند گویـاي وضـعیت عملکـرد    انجام شود، می به درستیکه ، در صورتیمربیان

کننده در جهت بهبود املی کمکعنوان عه بوده و ضمن تشخیص نقاط قوت و ضعف، ب

اطالعـات حاصـل از ارزشـیابی بـراي مربیـان      . اسـت مـؤثر   آنـان هاي آموزشی فعالیت
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هـاي تـدریس خـود تصـمیمات      سازد که بـراي بهبـود شـیوه    ی را فراهم میبازخوردهای

کردن مراحـل عمـومی تـدریس    و از میزان موفقیت خود در پیادهکنندتري اتخاذ  آگاهانه

ارزشیابی عملکرد روش مناسب براي ارتقا، و بهسازي کمی و کیفی عملکرد . آگاه شوند

یف و عملکرد خود، همچنین موجـب  وظا ةمربیان، موجب آگاهی آنان از حیطه و گستر

  .شودمربیان تعیین  ايحرفهتوسعۀشود نیازهاي آموزشی براي رشد و می

در  انجـام ارزشـیابی را  معلمـان اکثـر   دهد کهشده نشان میهاي انجامنتایج پژوهش

، و عــرب خردمنــد و حــاجی آقــا 1378المعــی، (هــا و فراینــد تــدریساصــالح شــیوه

هـاي  گیـري تصـمیم ، و)1379مطلق و همکـاران،  (، بهبود کیفیت آموزش)1377جانی،

  .دانندالزم می) 1380ایران فر و همکاران، ( پرسنلی

عبـدالهی،   ۀترجمـ  2008(ووربا وجود اهمیت ارزشیابی، بر اساس دیدگاه نوالن و ه

کنند که شامل تکمیل یک فرم و اي تلقی میاکثر معلمان آن را تشریفات ساالنه) 1388

). 14ص...(شـود ضرر براي بهبود اما فاقد تأثیر طـوالنی مـدت مـی   ه یک پیشنهاد بیئارا

اي از اي  براسـاس مجموعـه  پیچیـده  ايحرفـه ارزشیابی معلم باید مبتنـی بـر قضـاوت    

قضـاوت در  . عمل تدریس همیشه به موقعیت و شـرایط وابسـته اسـت   . العات باشداط

هاي ارزشـیابی  رویه. جه به موقعیت و شرایط باشدمورد اثربخشی تدریس نیز باید با تو

یـک نظـام    ). 21ص(هاي یـاددهی و یـادگیري باشـند   باید قادر به درك پیچیدگی فرایند

ف عملکرد ضعیف، همچنین تقویـت عملکـرد   ارزشیابی مؤثر باید قادر به اصالح یا حذ

قـدر توانمنـد باشـند کـه بـین عملکـرد       در ارزشیابی معلم، فرایندها باید آن. قوي باشد

نظام جامع ارزشیابی همچنین باید به شفافیت ادراکی . ضعیف و قوي تفاوت قائل شوند

و رشـد   هایی را روشن سازد که به پاسـخگویی مربیان منجر شود و اهداف و رویه تمام

  ).22ص(نجامدبیشتر بی ايحرفه

در  ايحرفـه ارزشیابی عملکـرد مربیـان فنـی و     ۀمطالعات پژوهشی چندانی در زمین

طور که نگوار و نافاخوهمان. داخل و خارج از کشور انجام نشده است
١

بیـان  ) 2002(

و کمتـر بر کارآیی بیرونی تأکید دارنـد   ايحرفهفنی و  ةکه بیشتر تحقیقات حوز کنندمی
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اقتصـادي بررسـی    ۀکارآیی درونی را از ناحی ،اینعالوه بر. اندبه کارآیی درونی پرداخته

ترین عنصر کـارآیی  در این میان کمتر به ارزشیابی عملکرد مربیان به عنوان مهم. اندکرده

از نظـر پیترسـون و    ،از سـوي دیگـر  . هاي آموزشـی پرداختـه شـده اسـت    درونی برنامه

پیترسون
١

قوانین آموزشـی هـدف اصـلی ارزشـیابی معلمـان را بهبـود کیفیـت        )  2006(

به رغم وجـود بعضـی مـوارد    . دانند که این هدف به ندرت محقق شده استتدریس می

استثناء ارزشیابی معلمان معمـوالً باعـث بهبـود کیفیـت تـدریس یـا افـزایش یـادگیري         

، بـه ارزشـیابی معلمـان    هاي بسیاري از سوي مدیرانبه رغم تالش .فراگیران نشده است

قـدر کـه   توجه کافی نشده و منابع مورد نیاز به آن اختصاص داده نشده و در نتیجـه آن 

، و )332ص  1388ترجمه عبدالهی،  2008نوالن و هوور، (مؤثر نبوده استباید و الزم 

ـ      بطوري ؛عمالً مورد استفاده قرار نگرفته است ه کـه بیشـتر از ضـرورت ارزشـیابی تـا ب

). 1377انی عـرب خردمنـد و حـاجی آقاجـ    (ي آن صحبت به میان آمده اسـت کارگیر

توجهی به کارکردهاي آموزشی ارزشیابی وجود دارد که بعضی از عواملی مختلفی در کم

،  2008نـوالن و هـوور،   (هـا و فراینـدها ارزشـیابی   اندیشمندان دلیل آن را نقـص رویـه  

و دانیل سون و مک گریل 336ص
٢

طباق فراینـد ارزشـیابی بـا هـدف     و عدم ان) 2000، 

در ایـن زمینـه براشـل و    ). 336، ص 2008نـوالن و هـوور،   (داننـد بهبود آمـوزش مـی  

اشمیت
٣

منابع انسـانی اغلـب از نبـود     توسعۀاندرکاران اند که دستاظهار کرده) 2004(

ناغالب آن. ایج آموزشی شکایت دارندگیري نتي مؤثر و ساده ارزشیابی و اندازههاروش

هـاي خـود اسـتفاده    بـازخورد نتـایج و تـالش   دسـت آوردن  ه ساده براي ب ۀاز پرسشنام

هـاي آن و پیامـدهاي   تواننـد بـه آسـانی آمـوزش و برنامـه     ها نمیاما این روش کنندمی

عالوه براین، نبود نشانگرها و معیارهـاي روشـن و   . آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهند

بر اساس سلیقه بدین دلیل ارزیابی ها بیشتر  .کندیشفاف مشکل ارزشیابی را مضاعف م

طور که بیرنزهمان. شودارزیاب انجام می
٤

اشاره کرده است که ارزشـیابی مربـی   ) 1994(

مسـتلزم  ارزشـیابی  . به عنوان نوعی از قضاوت در مورد عملکرد، بیشتر ذهنی است تـا عینـی  
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هـر   ها متناسب باها و شایستگیواناییت گیرياندازههاي معتبر براي سنجش و استفاده از ابزار

ـ . اسـت هـاي اصـلی فعالیـت مربیـان     یک از حوزه زعـم پرکینـز  ه ب
١

بـراي اینکـه از   ) 1990(

اي حمایت شود باید نظامی طراحی شود که عملکرد مربیان را مـورد   هاي فنی و حرفه برنامه

علمـی را   هـاي تگیشایسو هم  ايحرفههايشایستگیاین نظام باید هم . ارزشیابی قرار دهد

به نقل از گوردن(مدنظر داشته باشد
٢

 ،1998.(  

از ، ارزشـیابی  در مراکز آموزشی مربیان، هاي آموزشیرزشیابی فعالیتا ترین روشمتداول

هـاي  گویـد مربیـان آمـوزش   مـی ) 1998(گـوردن . وسیله پرسشنامه اسـت ه ب فراگیران سوي

یشـتر  ب ،در حـال حاضـر  . انـد راگیران بـوده ف از سوينه موافق و نه مخالف ارزیابی  ايحرفه

ة مسـتقیم  و کمتر به مشاهد شودانجام می) پرسشنامه(هاي ارزیابیفرم باهاي مربیان ارزشیابی

هـاي  از سـوي فراگیـر، روش  عـالوه بـر ارزشـیابی مربـی     ). 1998(پردازند کالس درس می

ـ  خود ارزشیابی استاد، مشاهده کالس درس: ارزشیابی دیگري از جمله وسـیله  ه ، ارزشـیابی ب

همکاران و ارزشیابی توسط مدیر یا سرپرست وجود دارد که کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه    

ـ که  کنندمیاظهار ) 1380(سرچمی و همکاران . اندشده نظـر  ه با توجه به اهمیت ارزشیابی ب

و مبتنـی  تر بایست در مورد فرآیند ارزشیابی، با رویکردي کارشناسانه و علمیرسد که میمی

هـاي  و نیز با توجه به جمیع فاکتورهاي موجود و مؤثر بـر فعالیـت   مربیانبر دخالت مستقیم 

اندیشمندانی همچـون اسـکف  . کردآموزشی و پژوهشی اقدام علمی،
٣
، )1998(و همکـاران   

برایتایم
٤
هايمنابع چندگانه داده) 1370(و سیف ) 1990(و همکاران 

٥
عملکـرد یـا ابزارهـاي    

زشیابی معلمچندگانه ار
٦
پژوهشگران آموزشـی معتقدنـد کـه    . اند ترین شیوه دانسته را مناسب 

را  رود،ارزشیابی معلم باید گسترده و جامع باشد تا تمام وظـایفی کـه از معلمـان انتظـار مـی     

ها اسـتفاده  اي از منابع دادهگسترده ۀهاي ارزشیابی مؤثر از دامنعالوه بر این، نظام. شامل شود

نـوالن و هـوور،   (ا تصویر درست و قابل اعتمادي از عملکرد یک معلم ارائـه دهنـد  کنند تمی

  ). 2006، پیترسون و پیترسون2000، و دانیل سون و مک گریل،  2008
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وي استاندارد مشخص بـراي  طراحی نظام ارزشیابی مستلزم یک الگوي خاص یا الگ

زشیابی، انجـام و  هاي ارتاندارد روشن براي عملکرد و دادهبدون چنین اس. عملکرد است

). 2008نـوالن و هـوور،   (پذیر نیسـت ندي کمی یا کیفی معلمان امکانبتوجیه نظام رتبه

هاي مدیریتی هسـتند و  بنديی معلمان متکی به مشاهدات و رتبههاي ارزشیاباغلب نظام

تکیـه  . شودعملکرد معلمان استفاده می تنها منبع اطالعاتی براي مشاهدةاز آنها به عنوان 

سـاز و نـاقص   حدودبودن منابع اطالعـاتی مشـکل  کردن به مشاهدات مدیریتی به دلیل م

ی یهاي مدیر را از نظر روایی و پایاشده تا کارآیی قضاوتتحقیقات بسیاري انجام. است

نتایج چنین تحقیقـاتی کـامالً ناامیدکننـده    . کندارزشیابی کیفیت عملکرد معلمان بررسی 

بر اساس اظهارات مدلی و کوکر). 2006پیترسون، پیترسون و (بوده است
١

تـا   ")1987(

آموزشـی گرفتـه شـده بـر اسـاس       به امروز اغلب تصمیماتی کـه در رابطـه بـا پرسـنل    

  ).243ص("اندتر از اقدامات شانسی نبودههایی بوده که طبق این تحقیق صحیحقضاوت

هـاي خاصـی از   دلعلمان را بر اساس وفاداري به مـ هایی که مبر خالف چک لیست

محورکنند، رویکرد ارزشیابی استاندارد ـ  تدریس رتبه بندي می 
٢
تعداد بـی شـماري از    

قابلیت کاربرد دارند را مشـخص   هاي مختلف تدریسمربی که در محیط هايشایستگی

عملکـرد مختلفـی تعیـین    هاي راي هر استاندارد می توان نشانگراین، بعالوه بر. کندمی

خالف رفتارهـاي خاصـی کـه در یـک     بر. هاي معلم باشدنده توانمنديدهکرد که نشان

ها و رویکردهاي متفاوت تـدریس  توانند در مدلتدریس کاربرد دارد، نشانگرها می مدل

  .که براي اهداف درس، موضوع گروه خاصی از فراگیران مناسب باشد، به کار روند

رد مربیـان بـراي قضـاوت    نظام ارزشیابی عملک طراحی و تدوینهدف اساسی مقاله 

تا فکـر و نگـاه   است اي براساس درك عمیق از نتایج تحقیق در ارتباط با تدریس  حرفه

نظـام  . هاي سنتی ارزشیابی معلم اسـتفاده مـی کننـد، تغییـر یابـد      مدیرانی را که از روش

اهـداف   بنـابراین، . اسـت ارزشیابی با کیفیت مستلزم نگاهی شـفاف، روشـن و منسـجم    

هاي آموزشی مورد انتظار از مربیان، مسئولیتها و تعیین نقش: از اندعبارته اساسی مقال

هاي مربیان، مشخص کـردن منـابع   مسئولیتها و تعیین و اعتبارسنجی نشانگرهاي نقش

                                                                                                                              
1. Medley & Coker
2. Standard-Based Approach
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عملکـرد   گیـري انـدازه هاي مناسب براي هاي ارزشیابی و طراحی ابزارچندگانه یا روش

  .آموزشی مربیان

  پژوهشروش

بـدین منظـور از   . تحقیـق و توسـعه اسـت   د اسـتفاده در ایـن مطالعـه، روش    روش مور

هاي ترکیبی روش
١

اسـتادان دانشـگاه آشـنا بـه ارزشـیابی آموزشـی،       . استفاده شده است 

ن، و مربیـانی کـه در   بـه عنـوان متخصصـا   ايو حرفه کارشناسان و مدیران آموزش فنی

کنندگانی بودنـد کـه بـه     شرکتحضور داشتند، ) نفر400(هاي مرکز تربیت مربیکالس

آوري اطالعـات از پرسشـنامۀ    عبـراي جمـ  . دگیري در دسترس انتخاب شدن روش نمونه

بدین منظور، ابتدا براساس منابع پیشـینه،  . شدساخته و فنون توافق جمعی استفاده محقق

هـاي   هاي مشابه، نشانگان شایستگی هاي استفاده شده در پژوهش مباحث نظري و آزمون

نشانگر برگزیده شد که هـر   135،بندي و پاالیش شد و در نهایت ان مشخص، دستهمربی

  . بندي شدنداي درجه ها به طیف چهار درجه ویهیک از گ

مقدماتی روایـی محتـوایی   ۀمطالع ۀدر مرحل
٢
ـ    دسـت آمـد و تمـامی    ه پرسشـنامه، ب

وه بـر روایـی   در این مرحله عال .نهایی مد نظر قرار گرفته شدند ۀپرسشنام نشانگرها در

ارزشـیابی نیـز    و ابـزار هـاي  ) هـاي ارزشـیابی   روش(محتوایی، منابع چندگانه ارزشیابی

 ۀپرسشـنام :  از انـد عبـارت هاي ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان ابزار. مشخص گردید

خود ارزشیابی مربـی،   ۀمدیر، پرسشنام ۀارزشیابی فراگیران از کیفیت آموزشی، پرسشنام

  .کالس درسةمشاهد ۀو برگ

ارزشـیابی فراگیـران از کیفیـت     ۀدوم مطالعـه، بـه طـور مجـدد پرسشـنام      ۀدر مرحل

گـروه  (آموزشی در یک کارگاه آموزشـی بـا حضـور کارشناسـان مرکـز تربیـت مربـی        

متمرکز
٣

اي با عنوان گویه 73در نتیجه یک پرسشنامه . مورد حک و اصالح قرار گرفت) 

و براي روایی سازه شدیت آموزشی تهیه ارزشیابی فراگیران از کیف ۀپرسشنام
٤
  . آماده شد 

                                                                                                                              
1. Mixed Quantitative and Qualitative Approaches
2. Content Validity
3. Focus Goup
4. Construct Validity
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روش تحلیل عاملی اکتشافیطریق روایی سازه از ۀسوم مطالع ۀدر مرحل
١

ضریب و 

پایایی
٢

 ۀهاي عرضـ  دست آمد که پایایی براي عوامل مهارته باز روش آلفاي کرونباخ 

یط یـادگیري،  هاي مدیریتی و سازماندهی محـ  مطالب درسی در کالس و کارگاه، مهارت

هـاي   هاي ارزشیابی یادگیري از فراگیـران، تسـلط بـر موضـوع درسـی، مهـارت       مهارت

هـاي   ریزي تدریس، توانـایی در ایجـاد انگیـزه در فراگیـران و مهـارت      طراحی یا برنامه

بــرآورد شــده کــه  87/0و  95/0، 85/0، 91/0، 83/0، 93/0، 95/0ارتبــاطی بــه ترتیــب 

  .روند می شمار مقادیر قابل قبولی به

  ها یافته

هـاي  لفـه ؤتحلیل مبه روش هاي شغلی مربیان ها و مسؤلیتتحلیل عاملی اکتشافی نقش

اصلی
٣

  :نمایش داده شده است)1(ماتریس ساختارحاصل از آن در جدول و

  ها ارزش ویژه درصد تبیین واریانس  و درصد تراکمی عامل  )1(جدول 

کمیدرصد ترادرصد واریانسارزش ویژهعامل

140.64555.67855.678

22.3833.26558.943

31.8572.54461.487

41.5302.09563.582

51.2621.72965.311

61.0601.45266.762

71.0411.42668.189

هر عامل و مقدار واریـانس کـل   ةشدارزش ویژه و مقدار واریانس تبیین جدول فوق

قـدار  بر این اساس، ارزش ویژه هفت عامل بـاالتر از یـک و م   .دهد ها را نشان میعامل

سـاختاري مناسـب از    بـراي حصـول  . اسـت   189/68شده کل عامـل هـا  واریانس تبیین

  .اند بار چرخش داده شده 100شده با روش متمایل هاي استخراجها، عاملعامل

                                                                                                                              
1. Explanatory Factor Analysis(EFA)
2. Reliability
3. Principal Component Analysis
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ارزشـیابی   ۀپرسشنام هاي شغلی مربیانها و مسؤلیتنقشبراي اعتبارسنجی نشانگان 

. تحلیل عاملی اسـتفاده شـد  آن از رواسازي  فراگیران از کیفیت آموزشی طراحی و براي 

سازه و استخراج عوامـل، سـاده کـردن و قابـل فهـم سـاختن       بنابراین براي تعیین روایی

نهایی با استفاده از روش ابلیمین ۀهاي استخراج شده در مرحلعامل
١

ها چـرخش  ، عامل

ص کفایـت  شـاخ داربـودن  معنی هايفرضز اجراي تحلیل عاملی پیشقبل ا.داده شدند

آزمون کرویت بارتلـت  ۀنتیج، بردارينمونه
٢

بارهـاي  و از لحـاظ آمـاري    )23854.466(

پـس از حـذف   . شـد رعایـت  ، /. 3یافتـه بـاالتر از   ماتریس چرخشعاملی هر گویه در

هاي عملکـردي مربیـان   خصپوشانی داشتند، شاهایی که داراي بار عاملی کم یا همگویه

هـا  ها براساس ادبیات و گویـه و عاملنشان داده شده است  )2(که در جدول  شدتعیین 

  .  اندنامگذاري شده

هاي ارزشیابی عملکرد مربیان یا منابع چندگانه ارزشیابی بـه ترتیـب بیشـترین    روش

 از سـوي رزشـیابی  نظرخواهی از فراگیران، خود ارزشیابی مربـی، ا : از اندعبارتفراوانی 

ناظر آموزشی، بررسی آثار علمی و ارزشـیابی میـزان یـادگیري     از سويمدیر، ارزشیابی 

  .فراگیران

پــس از تحلیــل پرسشــنامه و بــا توجــه بــه منــابع چندگانــه ارزشــیابی و رواســازي 

با توجه بـه میـزان فراوانـی آنهـا بـراي ارزشـیابی        نشانگرهاي عملکرد آموزشی مربیان،

ارزشیابی فراگیـران از کیفیـت آموزشـی     ۀپرسشنام: شی ابزارهاي پنج گانهعملکرد آموز

ویژه مربیان مرکز، پرسشنامه ارزشیابی کارآموزان از کیفیت آموزشی ویژه مربیان مناطق، 

پرسشنامه ارزشیابی مدیر از عملکرد آموزشی مربیان، برگه مشاهده کـالس و کارگـاه و   

.دشخود ارزشیابی مربی طراحی  ۀپرسشنام

  

                                                                                                                              
1. Oblimin
2. Bartlett Test of Sphericity
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  عامل ها و شاخص هاي عملکرد آموزشی مربیان  )2(جدول 

  ي عملکرديهاشاخص  هانام عامل  هاعامل

  اول

 ۀهاي عرضـ مهارت

ــی در   ــب درس مطال

  کالس و کارگاه

ــراي آغــاز درس  مــثال طــرح ســؤاالت (اســتفاده از روش هــاي جــذاب ب

  )برانگیزاننده

  ال بودن یادگیرندگانبراي فعکارگیري فنون تدریس مناسب و متنوع ه ب

  توانایی در برقراري ارتباط موضوعات درس با یکدیگر

هـاي متنـوع بـراي فراگیـران بـه منظـور رسـیدن بـه         فراهم کردن فرصـت 

  مهارتی الزم  هايشایستگی

ــا کــاربرد و اســتفاده از مثــال ي کــردن درس بــراي ربــط دادن آمــوزش ب

  هاي واقعی  موقعیت

  دد درس، براساس نتایج ارزشیابی در صورت نیازمرور و توضیح مج

  فراگیران به یادگیري و پیشرفت همۀترغیب 

  بیان اهداف مورد انتظار در  شروع درس

  برقراري ارتباطات روشن نوشتاري، گفتاري و غیر کالمی

  تشویق فراگیران پرسشگر و کنجکاو

  طالبم ئۀاستفاده از برنامه زمانبندي شده در ارا

  دوم

هـــــاي مهـــــارت

مــــــــــدیریتی و 

ســازماندهی محــیط 

  یادگیري

  ایجاد یک محیط آموزشی مثبت، امن و آرام براي یادگیري 

هـاي   فعالیـت  کی کالس و کارگاه متناسب بـا دامنـۀ  هی محیط فیزیسازماند

  یادگیري

رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط آموزشی و تـذکر نکـات ایمنـی بـه     

  فراگیران 

  ظ و نگهداري استانداردهاي مناسب رفتاري و احترام متقابلحف

  )ارتباطات فراگیران با هم(ها و مراودات فراگیرانکنترل مؤثري فرایند

یا کارگاه که فراگیـران بـه همـدیگر احتـرام متقابـل      کالس  ي درایجاد جو

  بگذارند

 ایشگاهیعمل کارهاي عملی آزم ةمراحل اجرا و شیو نروش وتوضیح الزم 

  و کارگاهی

  به موقع از کالس درس یا کارگاه حضور به موقع و خروج

  یا کارگاه برقراري نظم و انضباط در کالس 

  کالس یا کارگاه ةتوانایی ادار

  کنترل حضور و غیاب فراگیران

  سوم
هـــــاي مهـــــارت

  ارزشیابی یادگیري

  آزمون هاي متنوع کنترل و ارزشیابی مستمر میزان پیشرفت فراگیران با 

  فراگیران در برانگیختن ذهن مربیمیزان تأثیر تکالیف 

  اتتصحیح و برگرداندن به موقع تکالیف درسی و نتایج امتحان
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  ه شده در کالس یا کارگاهز فراگیران متناسب با محتواي ارائارزشیابی ا

  دانش  محتوایی  چهارم

  تسلط در آموزش دروس عملی 

هاي جدیـد در  هاي درسی موجود  با  یافتهمرتبط ساختن برنامه توانایی در

  زمینه تدریس

  موضوع درسیاساسیبر مفاهیمتسلط 

  مربیبه روز بودن اطالعات 

  درسدر سایر موضوعات مربوط به مربیاطالعات میزان 

  و مکمل محتواي کتابمفید ارائۀ مطالب توانایی در 

  تدوین محتوا  

  مپنج

هاي طراحی  مهارت

ریـــزي  یـــا برنامـــه

  تدریس

  هاي عملی براي افزایش یادگیري هنرجویان ریزي فعالیتبرنامه

  )روزانه، هفتگی و دوره اي (تهیه طرح درس

  هاي قبلی فراگیرانریزي براساس دانش و مهارتبرنامه

  درسی ها و رووس مطالبتدوین سرفصل

  هاي آموزشیواد مورد نیاز برنامه، وسایل و متهیه ابزار ها

  ششم
توانایی ایجاد انگیزه 

  در فراگیران

  و کارگاهی هاي کالسیفعالیتمباحث و در  فراگیرانهمۀشرکت دادن

  فراگیران به پاسخگویی همۀاستفاده از سؤال براي برانگیختن 

  استفاده کردن به موقع از لطیفه و طنز براي شاد نگه داشتن کالس

  به ابراز عقاید و نظرات خود فراگیران تشویق 

براي تسهیل  ي مناسب و به موقعهاهاي تشویقی  و پاداشاستفاده از روش

  یادگیري

  فراگیران همۀایجاد انتظارات باالتر براي 

  یا کارگاه لیت به فراگیران در اداره کالسئودادن مس

اي بـراي جـذاب   ع چنـد رسـانه  وري آموزشی و منـاب ااستفاده مناسب از فنّ

  کردن درس

 هـاي  پرسش از فراگیران قبل از شروع تدریس براي آگاهی از میزان آموخته

  آنان

  رعایت برابري و انصاف در برخورد با یادگیرندگان

  ها به یادگیرندگانارایه نتایج ارزشیابی

  هفتم
ــاي   ــارت هــ مهــ

  ارتباطی

  در تفهیم مطالب درسیاستفاده از کالم شیوا، جذاب و رسا

  گوش دادن فعال به اظهار نظرها و سؤاالت فراگیران 

  داشتن صداي رسا و متناسب 

  داراي ظاهري آراسته و مرتب 
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  گیرينتیجه

هدف اساسی مقاله طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان مرکـز تربیـت مربـی    

ساخته و فنـون توافـق جمعـی جمـع آوري     ۀ محققها از طریق پرسشنامداده. بوده است

منظور از نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان، این است که با رویکرد سیسـتمی  . شد

یک مربی اعم از  ايحرفهبدین معنی که تمام ابعاد . و جامع به ارزشیابی مربیان بپردازیم

. ر گیـرد قبل از تدریس، هنگام تـدریس و بعـد از تـدریس مـد نظـر قـرا       هايشایستگی

مربیـان  و نشـانگان رفتـاري  هاي شـغلی  ها و مسئولیتنقش هاي پژوهشراساس یافتهب

  : هستندبدین شرح 

اسـتفاده از  : ر کـالس و کارگـاه  هـاي عرضـه مطالـب درسـی د    نشانگرهاي مهـارت 

کـارگیري فنـون   ه ، ب)مثال طرح سؤاالت برانگیزاننده(هاي جذاب براي آغاز درس روش

وع براي فعـال بـودن یادگیرنـدگان، توانـایی در برقـراري ارتبـاط       تدریس مناسب و متن

هاي متنوع براي فراگیـران بـه منظـور    درس با یکدیگر، فراهم کردن فرصت موضوعات

س براي ربط ي کردن درکاربرد و استفاده از مثالهاي مهارتی الزم، رسیدن به شایستگی

درس براسـاس نتـایج    هـاي واقعـی، مـرور و توضـیح مجـدد     دادن آموزش با موقعیـت 

فراگیران به یـادگیري و پیشـرفت، بیـان اهـداف      همۀارزشیابی در صورت نیاز، ترغیب 

مورد انتظار در شروع درس، برقراري ارتباطات روشن نوشتاري، گفتاري و غیر کالمـی،  

ـ زمانبندي شـده در ارا  ۀتشویق فراگیران به پرسشگري و کنجکاوي و استفاده از برنام ه ئ

  .مطالب

ایجـاد یـک محـیط    : هاي مدیریتی و سازماندهی محیط یـادگیري نگرهاي مهارتنشا

کـالس و کارگـاه    آموزشی مثبت، امن و آرام براي یادگیري، سازماندهی محیط فیزیکـی 

هاي یادگیري، رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط آموزشی و متناسب با دامنۀ فعالیت

حترام ي استانداردهاي مناسب رفتاري و اتذکر نکات ایمنی به فراگیران، حفظ و نگهدار

، ایجاد جوي )ارتباطات فراگیران با هم(ها و مراودات فراگیرانمتقابل، کنترل مؤثر فرایند

 وتوضـیح الزم   کالس یا کارگاه که فراگیران بـه همـدیگر احتـرام متقابـل بگذارنـد،     در

، حضـور بـه   و کارگـاهی  عمل کارهاي عملی آزمایشـگاهی  ةمراحل اجرا و شیو نروش

موقع و خروج به موقع از کالس درس یا کارگاه، برقراري نظم و انضباط در کـالس یـا   
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  .کارگاه، توانایی اداره کالس یا کارگاه، کنترل حضور و غیاب فراگیران

میزان  کنترل و ارزشیابی مستمر:هاي ارزشیابی یادگیري فراگیرانمهارتنشانگرهاي

 در بـرانگیختن ذهـن   مربـی میزان تأثیر تکـالیف  متنوع، هاي پیشرفت فراگیران با آزمون

ات و  ارزشیابی از تصحیح و برگرداندن به موقع تکالیف درسی و نتایج امتحان فراگیران،

  .ه شده در کالس یا کارگاهئفراگیران متناسب با محتواي ارا

تسلط در آموزش دروس عملی، توانـایی  : هاي علمی و تخصصینشانگرهاي مهارت

هاي جدید در زمینه تـدریس، تسـلط   هاي درسی موجود با یافتهتن برنامهبط ساخدر مرت

در  مربـی اطالعات مربی، میزان به روز بودن اطالعات  موضوع درسی، اساسیبر مفاهیم

 و مکمل محتـواي کتـاب  مفید ارائۀ مطالب ، توانایی در درسسایر موضوعات مربوط به

  .و تدوین محتوا

هاي عملی براي افزایش ریزي فعالیتبرنامه: ریسراحی تدهاي طنشانگرهاي مهارت

ریزي براسـاس  ، برنامه)روزانه، هفتگی و دوره اي( طرح درس ۀیادگیري هنرجویان، تهی

 ها و رئوس مطالـب درسـی، و تهیـۀ   هاي قبلی فراگیران، تدوین سرفصلدانش و مهارت

  .هاي آموزشی، وسایل و مواد مورد نیاز برنامهابزارها

مباحـث  در  فراگیرانهمۀشرکت دادن :نگرهاي توانایی ایجاد انگیزه در فراگیراننشا

فراگیـران بـه    همـۀ و کارگاهی، استفاده از سـؤال بـراي بـرانگیختن     فعالیتهاي کالسیو 

تشـویق  داشتن کـالس،  وقع از لطیفه و طنز براي شاد نگهپاسخگویی، استفاده کردن به م

هـاي  هـاي تشـویقی و پـاداش   ، اسـتفاده از روش ت خـود به ابراز عقاید و نظرافراگیران 

فراگیران، دادن  همۀمناسب و به موقع براي تسهیل یادگیري، ایجاد انتظارات باالتر براي 

ـ   ةلیت به فراگیران در ادارمسئو اوري آموزشـی و  کالس یا کارگاه، استفاده مناسـب از فنّ

گیران قبل از شروع تـدریس  اي براي جذاب کردن درس، پرسش از فرامنابع چند رسانه

در برخـورد بـا   هـاي آنـان، رعایـت برابـري و انصـاف      براي آگـاهی از میـزان آموختـه   

  .ها به یادگیرندگانه نتایج ارزشیابییادگیرندگان، و ارائ

و رسـا در تفهـیم    اسـتفاده از کـالم شـیوا، جـذاب    : هاي ارتباطینشانگرهاي مهارت

فراگیران، داشتن صداي رسا و  سؤاالتظرها و ندادن فعال به اظهارمطالب درسی، گوش

  .متناسب، و داراي ظاهري آراسته و مرتب
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هاي مربیان بـه دشـواري کـار    ها و مسئولیتهاي مربی اثربخش یا نقشتبیین ویژگی

هاي آموزشیدفتر بررسی. استتدریس 
١

ولیت معلمـی را  هاي بـارز مسـئ  حیطه) 1996(

نقل (داند گرایی میوزش، ارزیابی، مدیریت و حرفهل آمریزي تدریس، انتقابرنامه: شامل

ریـزي و  برنامـه : شامل چهـار طبقـه  ) 1996(چارچوب دانیل سون). 2006از استرانگ،

از نظـر   .مـی شـود   ايحرفـه هـاي  ، محیط کالس درس، تدریس و مسئولیتسازيآماده

توانـایی  : ازانـد عبـارت ايحرفـه هاي تدریس در مراکز فنی و استاندارد) 2005(پرکینز 

ریزي تـدریس، مـدیریت   هاي یادگیرندگان، برنامهنگیزه در فراگیران، توجه به نیازایجاد ا

اسـتانداردهاي  . بهینه از زمان و توجه به بهداشت و ایمنـی  ةمؤثر محیط یادگیري، استفاد

از دیـدگاه مرکـز منـابع برنامـه درسـی آمـوزش فنـی و         ايحرفهمربیان فنی و  ايحرفه

اساچوستم ايحرفه
 هاي تدریس و آموزش، انتقال و ارائۀبرنامه: از اندعبارت) 2002(٢

.ايحرفههاي آموزش، مدیریت کالس درس، برقراري عدالت آموزشی، مسؤلیت

بســیاري از  شــده از تحقیـق بـا  هــاي مربیـان منـتج  مسـئولیت هـا و  اگـر چـه نقــش   

علـت  . ز وجـود دارد یـ هـاي ن وتشده مطابقت دارد، امـا تفـا  هاي تدریس ذکر چارچوب

  .استهاي آموزشی در بافت و فرهنگ سازمانی سازمان هااحتمالی تفاوت

بندي فراگیرانهاي درجهاي از مقیاسبه طور فزایندهمؤسسات آموزشی 
٣
بـه عنـوان    

سلدین(کنندزشیابی از نظام تدریس استفاده میار ۀیک مؤلف
٤

در ایران و حتـی  ).  1993، 

انویوگبازي(در جهان
٥

ها و رفتارهـاي مـؤثر آموزشـی را بـه     حیطه) 2007همکاران،  و 

گرچـه تحقیقـات زیـادي در مـورد متغیرهـاي مربـوط بـه        . انـد روشنی تعریـف نشـده  

هاي تدریس مؤثر انجام شده است، اما اکثر این تحقیقـات ابزارهـایی را اسـتفاده    ویژگی

و نـه براسـاس دیـدگاه     انـد ن تدوین شـده عمدتاً با دیدگاه مدیران و مدرسا اند کهکرده

هایی کـه امـروزه در   در واقع آسان است بگوییم که بسیاري از فرم). 120ص (فراگیران

بـدون آنکـه    هـاي موجـود،  گیرند، از سـایر فـرم  ارزشیابی تدریس مورد استفاده قرار می

                                                                                                                              
1. Educational Review Office
2. MCTECRC
3. Student Rating Scales
4. Seldin
5. Onwuegbuzie
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اوري و ریـان ( اند هاي داشته باشند، اقتباس شده نظري یا سازه ۀپشتوان
١

). 22ص 2001، 

هاي ذکـر شـده در ادبیـات از    اي منتج از تحقیق با سایر نشـانگر هجود اینکه نشانگربا و

ــه ــاران: جملـ ــازي و همکـ ــز)02007انویوگبـ ــی)2005(، پرکینـ ــر بررسـ ــاي  ، دفتـ هـ

، )2002( ماساچوست اي حرفههاي فنی و  ، و مرکز منابع درسی آموزش)1996(آموزشی

خورد، که به نظـر   ین آنها به چشم میزیادي نیز در بهاي  هایی دارند، اما تفاوت مشابهت

هـاي سـازمانی و رفتارهـاي مـورد انتظـار از       ها ناشی از تفاوت رسد این گونه تفاوت می

  .  مربیان است

منـابع چندگانـه یـا     از سـوي عالوه براین، این گونه مهـارت هـا و نشـانگرها بایـد     

رزرشیابی مربیـان از  ها، براي ا بر اساس یافته. یابی سنجیده شوندهاي مختلف ارزش روش

مـدیر،   از سـوي نظرخواهی از فراگیران، خود ارزشـیابی مربـی، اررزشـیابی    : روش هاي

ناظر آموزشی، بررسی آثار علمی و ارزشیابی میزان یادگیري فراگیران  زشیابی از سويار

  .ترسیم شده است) 1(منابع مختلف ارزشیابی عملکرد مربیان در شکل. باید استفاده شود

  

  

منابع چندگانه ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان )1(شکل 

                                                                                                                              
1. Ory and Ryan

ارزشیابی

عملکرد  مربی 

مدیر

نظر خواهی 

فراگیران

میزان یادگیري 

فراگیران

ناظر آموزشی

آثار علمی

خود ارزشیابی
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ـ         ۀفرایند ثبت اطالعات در مـورد عملکـرد مربـی مسـتلزم اسـتفاده از منـابع چندگان

هـاي چندگانـه   ارزشیابی مربی باید با منـابع اطالعـاتی و روش  . استهاي عملکرد داده

پوفام(شودانجام 
١

 ).2006استرانگ و  1370، سیف 1987، میلر 1389، بازرگان  2003

 360بـازخورد  : از انـد عبـارت ارزشیابی در ادبیـات  مفاهیم مترادف با منابع چندگانه در

درجه
٢

زیـابی چنـد   نفعان، بازخورد چند معیـاره، ارزیـابی سـیکل کامـل، ار    ارزیابی ذي، 

مـک  (زیردست، ارزیابی عملکرد گروه، ارزیابی چند دیـدگاهی  منبعی، ارزیابی همکار ـ  

ماسکارتی و تو
٣

 همـۀ کاملی اسـت کـه از    درجه، چرخۀ 360فرایند بازخورد . )1999(

عملکـرد مربیـان    هـاي مختلـف   در مورد جنبـه ) سرپرستان، زیردستان و همکاران(افراد 

هـا از  دلیـل اینکـه داده   هاي فردي این روش بهدر مورد مزیت .آیددست میه بازخورد ب

  . تر و قابل اعتمادتر هستند فانهآوري می شوند، معتبرتر، منص منابع متعدد جمع

هـایی بـراي ارزشـیابی عملکـرد     که از پرسشـنامه  شودها پیشنهاد میبا توجه به یافته

هاي عملکـردي مربیـان بـا    هـا و نشـانگر   مسـئولیت فاده شـود کـه   آموزشی مربیان است

هـا و  توصـیف و تبیـین ویژگـی   . یـابی شـده باشـند   اعتبار هاي علمی و پژوهشی روش

براي ارزشیابی عملکرد باید سعی شـود تمـام   . هاي  مربیان کار دشواري استلیتئومس

هـایی بـراي   از ابزار .شـوند ها لحـاظ  هاي شغلی مربیان در پرسشنامهلیتوها و مسئنقش

ارزشیابی عملکرد مربیان استفاده شود که نه تنها براساس ادراکات مـدیران باشـد بلکـه    

اگرچه براي ارزشیابی مربیان بیشتر بـه روش . دهند ادرکات فراگیران را نیز مد نظر قرار

هاي نظرخواهی از فراگیران و مشاهده کالس درس در مؤسسات آموزشی استفاده شـده  

ان همکاران و سایر مربیان، ارباب رجوع، مـدیر : نفعان از جملهاست، ولی باید سایر ذي

تـا در مـورد    هـا و خـود مربیـان فرصـت داده شـود     مؤسسات آموزشی، مدیران کارگـاه 

عالوه براین عملکرد تحصیلی فراگیـران و آثـار علمـی و     . عملکرد مربیان قضاوت کنند

بنـابراین از منـابع چندگانـه    . باشـد  مؤثرپژوهشی مربیان نیز در ارزشیابی عملکرد  آنان 

هـدف اساسـی   . درجه بـراي ارزشـیابی مربیـان اسـتفاده شـود      360یا بازخور ها وداده

                                                                                                                              
1. Popham
2. 360.Degree
3. Maccarty
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بهبود عملکرد شغلی آنان و بهبود اثربخشی فرایند یـاددهی و یـادگیري    ارزشیابی مربیان

که موجب رشـد   شودبنابراین، نظام ارزشیابی عملکرد مربیان باید طوري طراحی . است

  .اي آنان شود حرفه
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  منابع

دیدگاه اساتید نسبت به شیوه ارزشیابی در دانشـگاه علـوم   ). 1380(.و همکاران ،.ایران فر، ش

  .خالصه مقاالت فارسی پنجمین همایش کشوري آموزش پزشکی. ی کرمانشاهپزشک

  .سمت: تهران .ارزشیابی آموزشی). 1389. (بازرگان، ع

  

تعیین دیـدگاههاي دانشـجویان دانشـگاه  علـوم پزشـکی      ). 1380(.، مو حسینی ،.سرچمی، ر

. 1379-80قزوین در مورد الویت هـاي ارزشـیابی اسـاتید در نیمسـال دوم تحصـیلی      

  .پنجمین همایش کشوري آموزش پزشکیخالصه مقاالت فارسی

. توان بـه آن اعتمـاد کـرد    ارزشیابی دانشجویان از استادان تا چه اندازه می). 1370. (ا .سیف، ع

  .12-24،)2(1نشریه پژوهشهاي روانشناختی، 

  

علـوم  بررسی نظـرات مدرسـین دانشـگاه    ). 1377. (س ،حاجی آقاجانی ، و.ع ،عرب خردمند

طب و . پزشکی سمنان درباره اثر ارزشیابی بر شیوه آموزش و رضایت آنان از ارزشیابی

  . 26-26،29تزکیه، 

  

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :تهران. مبانی مدیریت کیفیت). 1378. (المعی، ا

رسـی نظـرات   بر). 1379. (ع ،کیـامنش  ، و.ع ،جهانمردي ،.مالیري ع ،.شکورنیا ع ،.م ا ،مطلق

مجله دانشکده پزشکی دانشـگاه علـوم   . اساتید دانشگاه اهواز نسبت به ارزشیابی استاد
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