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شناسایی و هدایت دورة تأمین مدرّس برنامة ملی تحلیل 
 39-39 یهاسالو ارزیابی آن در  شهاب(برتر )استعدادهای 

 1لیال چراغ مالیی

 27/01/1317تاریخ پذیرش:  13/08/1316تاریخ وصول: 

 چکیده
اب(، شهبرتر )هدف از پژوهش حاضر تحلیل دورة تأمین مدرس برنامة ملّی شناسایی و هدایت استعدادهای 

مدلی  یاکتابخانهدر اولین گام با انجام مطالعات . بود 15-13 یهاسالنظارت و ارزشیابی این دوره در طول 
، به مقایسه مدلگام دوم با استفاده از  در .شد انتخابدورة تأمین مدرّسان میانی برای ارزیابی کیفیت آموزش 

برای سنجش  یاپرسشنامهگام سوم،  در نسبت به یکدیگر پرداخته شد. هاشاخصاین معیارها و  یبنددستهو 
رد به ارزیابی عملک هاشاخصیافته شده طراحی شد و در گام چهارم، با استفاده از همان  یهاشاخصمعیارها و 

حاصل از پرسشنامه  یهادادهپرداخته شده است.  15و  19، 13 یهاسالآموزشی برگزار شده در  یهادوره
 Spss23 افزارنرمدر دو سطح کمی و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در بخش کمی با استفاده از 

کنیک تحلیل فاده از تبررسی و تحلیل شدند. در بخش کیفی با است یجنتا و با آزمون آماری تحلیل واریانس،
 دورة تأمین مدرسان استانی مورد تحلیل و بررسی قرار کنندگانشرکتمحتوا انتقادات، پیشنهادها و نظرات 
نشان دادند که محتوای علمی، کیفیت محیط آموزشی و روش  هایافتهگرفته و در جداولی خالصه شدند. 

بهتر بوده است. تحلیل نتایج  19و  13 یهاسال معناداری از طوربه 15در سال  علمییئتهتدریس اعضای 
فیت در باال بردن کی یمؤثرگام  تواندیممناسب،  یزیربرنامهو  هاآنرا مطرح ساخت که پاسخ به  یمسائل

 اب باشد.دورة تأمین مدرس برنامة شه

ت هدایشناسایی و ملّی س، برنامة نظارت و ارزیابی، دورة آموزشی، تأمین مدرّ: ژگان کلیدیاو
 استعدادهای برتر
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 مقدمه
یت، توجه فردی و در نها یهاتفاوتدر تعلیم و تربیت، توجه به  شدهیرفتهپذیکی از اصول 

. هاستنآبه نیازهای یادگیرندگان برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایی 
تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد همه جانبة یادگیرندگان را فراهم نماید، بدون  کهیدرصورت

مهر ) یابدبه این امر دست  تواندینم هاآنبودن  فردمنحصربهشناخت و توجه به ماهیت 
فردی توجه داشته باشیم و افراد متناسب با  یهاتفاوتبه  خواهیمب (. اگر1382 محمدی،

 اییژهوآموزش ببینند، ناگزیر باید به آموزش افراد با استعداد توجه  هایشانییتوانااستعداد و 
 وپرورشآموزشبررسی اجمالی پیشینه پژوهشی در خصوص  (.1319 عابدی،) ییمنمامبذول 

مان آموزش پیشگا عنوانبه، متحدهیاالتاکه پژوهشگران  دهدیمکودکان مستعد برتر نشان 
 وپرورشآموزشدانش آموزان مستعد برتر، بیشترین سهم را در ترویج و بهبود کیفیت 

یژه در و هاییاستسآمریکا هر ایالت دارای  متحدهیاالتااستعدادهای برتر ایفا نمودند. در 
ی و موزشآ یهابرنامهارتباط با دانش آموزان با استعداد از قبیل تعریف، شناسایی، انتخاب 

کشورهای دیگر  .(2015 ،)رید ویژه معلمان است یهابرنامهپرورشی، امکانات و منابع مادی، 
 در کشورهای کهیطوربه. انددادهنیز اشتیاق زیادی برای آموزش این گروه از خود نشان 

، مکزیک، کاستاریکا، جمهوری دومنیکن، برزیل، انگلستان، یااسترال آمریکا، کانادا،
اسکاتلند، ایرلند، ایتالیا، بلغارستان، اندونزی، روسیه، چین، تایوان، ژاپن، مصر، آفریقای 
جنوبی، هند، فیلیپین، سنگاپور و دیگر مناطق برنامه پرورش دانش آموزان مستعد برتر 

 (.2006 ،1یافته است )دیویس اییژهوگسترش و جایگاه 
شناسایی، جذب و حمایت از استعدادهای برتر از جمله مواردی است  مسئلهدر ایران نیز 

و  کشور است نظرانصاحبکه مورد تأکید رهبر معظّم انقالب اسالمی و همة اندیشمندان و 
نقشة جامع علمی »، «1909جمهوری اسالمی ایران  اندازچشمسند »در اسناد باالدستی نظیر 

نیز  «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»و « وپرورشآموزشسند تحول بنیادین »، «کشور
 نمود بارزی دارد.

عدادهای مبتنی بر استعداد و هدایت است یزیربرنامه کهیناو با توجه به  با توجه به این مهم
دادهای برنامة شناسایی و هدایت استع» ؛آیدیمشمار یادی بهپایین رویکردی بن برتر از سنین

نخستین سند رسمی مأموریت بنیاد ملّی نخبگان در حوزة  عنوانبه« برتر )شهاب(

                                                           
1. Davis 
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شناسایی، هدایت و » به تصویب رسید. مأموریت این برنامه عبارت است از:، یآموزدانش
حمایت آموزشی، تربیتی و معنوی دانش آموزان با استعداد از دورة ابتدایی تا پایان دورة 

 «در مراحل مختلف آموزش عالی هایتحمابرای استمرار  سازیینهزمو  دانشگاهییشپ
 .(1316برنامة ملّی شهاب، نامهیوهش)

 اهداف این برنامه عبارتند از:
مناسب برای رشد و  یسازوکارهاپرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد  .1

 ملی و خدادادی هاییهسرما عنوانبهبالندگی آنان 

 یهادورهکردن هویت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در  یدرونتقویت و  .2
احساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده در  منظوربهتحصیلی مختلف آموزش عمومی 

 اعتالی کشور

از  یمندبهره منظوربهحمایت تربیتی و معنوی از دانش آموزان دارای استعداد برتر  .3
 در تعالی و پیشرفت کشور هاآن هاییتقابلو  هایتوانمند

کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد شورای راهبری، ستاد مرکزی  هاییبررسپس از 
آزمایشی در دستور کار  طوربه 1311-12لی فنی برنامة شهاب، در سال تحصی-و کمیته علمی

یکی از عناصر مهم پرورش . قرار گرفت وپرورشآموزشبنیاد ملّی نخبگان و وزارت 
درسی است که معلمان در آن نقش محوری  یهابرنامهکودکان با استعداد، آموزش و اجرای 

است که انجمن ملی کودکان با  یااندازهبهبرعهده دارند. این اهمیت جایگاه معلمان 
معلمان برای آموزش  یسازآمادهبه تدوین استانداردهای  2006استرالیا از سال  1استعداد

کودکان مستعد برتر از پیش از دبستان تا پایه دوازدهم پرداخته است )انجمن ملی کودکان 
 (.2017-2006با استعداد استرالیا، 

برنامة ملّی شهاب )شناسایی و هدایت آغاز با توجه به نقش محوری معلم در این حوزه، 
 هایاستیسبود که در زمینة اصول و  یاخبرهنیازمند پرورش مدرّسان  استعدادهای برتر( نیز

کلّی برنامة شهاب آگاه بوده و با آگاهی کامل معلّمان مناطق تحت پوشش برنامه را مورد 
دورة آموزشی تأمین مدرسان »ند. بدین منظور دورة آموزشی تحت عنوان آموزش قرار ده

ه آموزشی که در زمینه توسع یهابرنامهبدون شک،  طراحی و اجرا شد.« استانی برنامة شهاب
، نقش هاطرح، در توفیق یا شکست این روندیمملی به کار  یهاطرحو پیشرفت 

                                                           
1. The national association for gifted children (NAGC) 
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یشرفت تمام نمای میزان پ یینهآآموزشی  یهابرنامه، ترروشندارند. به عبارت  ایکنندهیینتع
د. دورة مربوطه هستن یهاطرحو انعکاسی از پاسخگویی محتوایی به نیازهای در حال تغییر 

آموزشی است که از آغاز اجرای آزمایشی  یهادورهتأمین مدرّسان برنامة شهاب نیز یکی از 
نی برنامة شهاب در حال برگزاری است. ، با هدف آموزش مدرسان میاسالههمه برنامة شهاب

آموزشی از لحاظ کیفیت و محتوا، قلب تپنده برنامة شهاب است،  این دورة کهینابا توجه به 
اطالعات به دست آمده از ارزیابی . است یدتأکارزیابی کیفیت آموزش در این دوره مورد 

و فضای برگزاری  یرسانالعاطبیانگر کیفیت فعالیت یادگیرندگان، مدرسان و اساتید، منابع 
 .استآموزشی  یهادوره

ماهیت آموزش، کیفی است، سنجش و ارزیابی اثربخشی آن نیز بسیار  کهییازآنجا
و  ناندرکارادست. اما گذارندیم یرتأثعوامل و متغیرهای زیادی بر آن  چراکهدشوار است، 

قادر  ،برگزارشدهمجریان، بدون داشتن ابزاری برای بررسی و سنجش نتایج دورة آموزشی 
 ؛باشندیمنآموزشی بر روند پیشروی برنامة شهاب  یهادورهبه اثبات تأثیرگذاری مورد انتظار 

 یهاورهدبازخوراند و تبیین نیازهای یادگیرندگان و مخاطبان  هاییسممکانبنابراین برقراری 
زشی تأمین مدرّسان میانی برنامة شهاب، دارای نقش حیاتی در وارسی، طراحی و توسعة آمو

آینده دارد. بهبود و ارتقای مداوم کیفیت برنامة شهاب، مستلزم بررسی مستمر  یهابرنامه
رابطه نظرات مدرّسان  یندر اوضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن است که 

ند یادگیرنده و در بخش دیگری از فرای عنوانبهمیانی که در بخشی از فرایند برنامة شهاب، 
ه همین ب اهمیت و راهگشاست. حائز، بسیار کنندیممدرّس ایفای نقش  عنوانبهبرنامة شهاب 

 دلیل، پژوهش حاضر با دو هدف طراحی و اجرا شد:
 دورة تأمین مدرس برنامة شهابطراحی شاخص برای ارزیابی  .1

 15-19-13 یهاسالبرگزار شده تأمین مدرس برنامة شهاب در  یهادورهارزیابی  .2

 های پژوهشپرسش
وره به د کنندگانشرکتکیفیت برگزاری دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر  -1

 ؟استچه صورت 
 ؟استامکانات و تجهیزات دورة تأمین مدرس برنامة شهاب به چه صورت  -2
 ؟استبرنامه آموزشی و درسی دورة تأمین مدرس برنامة شهاب به چه صورت  -3
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برای ارتقای دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر مدیران و  یشنهادهاپ ینترمهم -9
 دانش آموختگان دوره چیست؟

انتقادهای وارد بر دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر مدیران و دانش  -5
 آموختگان دوره چیست؟

 روش
گام اصلی تشکیل شده است که  9رویه ارزیابی کیفیت دوره آموزشی در این پژوهش از 

 نشان داده شده است. 1خالصه در نمودار  طوربه

 
 اصلی پژوهش یهاگام. 1نمودار 

مدلی مناسب برای یافتن معیارها و  یاکتابخانهدر اولین گام با انجام مطالعات 
گام دوم با استفاده از معیارها و  در ارزیابی کیفیت آموزش یافته شده است. یهاشاخص
دیگر نسبت به یک هاشاخصاین معیارها و  یبنددستهیافته شده، به مقایسه و  یهاشاخص

مدرسان استانی برنامة شهاب طراحی شد  ینتأمپرداخته شده است و مدل نظارت بر دورة 
 یهاشاخصبرای سنجش معیارها و  یاپرسشنامهاس مدل، گام سوم، بر اس در (.2)نمودار 

به ارزیابی عملکرد  هاشاخصگام چهارم، با استفاده از همان  در یافته شده طراحی شد.
 پرداخته شده است. 15و  19، 13 یهاسالآموزشی برگزار شده در  یهادوره

 الگوی نظارت بر دورة تأمین مدرّسان استانی برنامة شهاب

، الگوی نظارت بر یازموردن یهامؤلفهمورد بررسی و استخراج  یهامدل یبندجمعبا 
ظیم تن ییهاشاخص مؤلفهدورة تأمین مدرّسان استانی برنامة شهاب طراحی شد و برای هر 

 .دهدیماین الگو را نشان  2گشت. نمودار 
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 برنامة شهابمین مدرسان استانی دورة آموزشی تأ یفیتبر ک. مدل نظارت 2مودار ن

در دورة تأمین مدرّسان استانی  کنندهشرکتجامعة آماری پژوهش شامل تمامی افراد 
بود. پرسشنامة طراحی شده در اختیار تمامی  15و  19-13 یهاسالبرنامة شهاب در 

قرار گرفت. برخی افراد پرسشنامه را تکمیل نکردند و یا به مسئول  کنندگانشرکت
تعداد ، 13نفر در سال  89، تعداد هاپرسشنامه یآورجمع. پس از تحویل ندادند یآورجمع
 مورد بررسی قرار گرفتند. 15نفر در سال  253و تعداد  19در سال  نفر 118

ساخته مبتنی بر مدل نظارت بر کیفیت دورة بزار پژوهش حاضر، پرسشنامة محقّقا
و ابعاد  هاشاخصپرسشنامه بر اساس  سؤاالت. بود شهابآموزشی تأمین مدرسّان میانی برنامة 

پرسشنامه سنجش کیفیت دورة  یگذارنمرهنحوه  از مدل، طراحی شدند. شدهاستخراج
 به صورت زیر است: مدرسان برنامه شهاب ینتأمآموزشی 



 01                                                    ...استعدادهای هدایت و شناسایی ملی برنامة مدرّس تأمین دورة تحلیل

است که  سؤال 90نشان داده شده است، این پرسشنامه شامل  2که در نمودار  طورهمان 
 علمیئتیهدر زمینه محتوای علمی دوره، کیفیت محیط آموزشی و کیفیت تدریس اعضای 

ا در ر سؤالکه میزان موافقت خود با هر  شودیمخواسته  کنندگانشرکتدوره طراحی و از 
بعد از  کنند. یگذارنمره ((1کم )بسیار  –( 5) یادز)بسیار  5-1یک طیف لیکرت از 

)محتوای علمی دوره، کیفیت محیط  مؤلفهمربوط به هر  سؤاالت، هاپرسشنامه یآورجمع
 همؤلفو نمره کل برای هر  یگذارنمره( علمییئتهآموزشی و کیفیت تدریس اعضای 

 .نشان داده شده است( 2در نمودار  هاشاخصو  سؤاالتارتباط ) شودیممحاسبه 
جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده، ابتدا هدف کلی پژوهش و 

شفاف نگارش شدند. اهداف ویژه متغیرهای مختلف )محتوای علمی  طوربهاهداف ویژه آن 
یح داده دوره( توض علمییئتهدوره، کیفیت محیط آموزشی دوره، کیفیت تدریس اعضای 

 ورطبه هاآننامه ملی شهاب بود و مشخصات شد. جامعه پژوهش که شامل مدرسان میانی بر
کامل توضیح داده شد. سپس این اطالعات به همراه اصل پرسشنامه و جدول بررسی روایی 

تن از متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی که با توجه به سابقه مطالعات  6محتوایی در اختیار 
آموزشی بودند، قرار داده شد و از  یهادورهآگاه به موضوع ارزشیابی  یشانهاپژوهشو 

رای ب سؤال، مناسب بودن هر یجزئایشان خواسته شد که با توجه به هدف کلی و اهداف 
نظرات متخصصان شاخص درجه توافق  یآورجمعپس از  سنجش آن بعد را مشخص کنند.

ه مناسب ک یسؤاالتمحاسبه شد که در حد مطلوب بود. برای محاسبه این شاخص تعداد  1کلی
 عالوهبه ؛مطلوب تشخیص داده شده بود کامالًمتخصصان مطلوب یا  %100توسط  هاآنبودن 
نامطلوب تشخیص  کامالًمتخصصان نامطلوب یا  %100توسط  هاآنکه مناسب بودن  یسؤاالت

 د:ش تقسیم هاسؤالداده شده بود بر تعداد کل 
 =IRA ؤاالتسبین متخصصان/تعداد کل  شدهمشاهدهتعداد توافق 

 استفاده شد: هافرمول، از این 2برای تعیین شاخص روایی محتوا برای کل ابزار
I-CVI=  را مطلوب تشخیص دادند سؤالمجموع تعداد متخصصانی که مناسب بودن هر 

 / تعداد کل متخصصان
S-CVI=  سؤاالت / تعداد کلI-CVI مجموع 

                                                           
1. Inter rater agreement -IRA 

2. Scale Content Validity Index- S-CVI 
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مناسب بودن  ،(=IRA %6/86) یکلدرجه توافق  یهاشاخصنتایج حاصل از محاسبه 
بیانگر این است  (S-CVI= %1943و روایی محتوای کل ابزار ) (I-CVI=  %10سؤال )هر 

 .ستامدرسان برنامة شهاب مطلوب  ینتأمکه پرسشنامه سنجش کیفیت دورة آموزشی 
رسیده پ کنندگانشرکتدر مورد پیشنهادها و انتقادهای  یسؤاالتدر انتهای پرسشنامه 

، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار هاپرسشنامه یآورجمعشد که پس از 
و  یذاررمزگ، یریگنمونهاز: تعیین هدف،  گرفتند. مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند

رار گرفته ق وتحلیلیهتجزمورد  کنندگانشرکت یهاپاسخ. بر این اساس، هامقوله یبندطبقه
 خالصه شدند. 10و  1 ،8و در جداول 

 هایافته
 اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش به صورت زیر بود:

 در پژوهش کنندگانشرکتاطالعات توصیفی . 1جدول 

 کل 1315 1319 1313 دوره/ سال مورد بررسی کنندگانشرکت هاییژگیو

 جنسیت
 171 100 56 23 زن
 271 159 69 61 مرد

 
 مدرک تحصیلی

 11 12 2 5 کارشناسی
 901 230 100 71 کارشناسی ارشد

 35 11 16 8 دکتری

 
 سن

20-30 3 10 27 90 
31-90 26 91 123 118 
91-50 98 97 87 182 
51-60 5 2 9 11 

 سابقة تدریس

1-5 5 10 1 29 
6-10 3 18 73 19 

11-15 9 12 38 59 
16-20 11 23 91 75 
21-25 33 29 63 120 
26-30 23 17 29 69 
31-35 2 0 3 5 
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جهت مقایسه متغیرهای محتوای علمی دوره، کیفیت محیط آموزشی و کیفیت تدریس 
(، پیش از اجرای آزمون آماری، 15و  19 ،13سال متفاوت ) 3در  علمییئتهاعضای 
 عبارتند از: هامفروضهتحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. این  یهامفروضه

 تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب شوند. صورتبه هانمونه .1
 دارای توزیع نرمال باشد. هاجامعهدر هر یک از  . متغیر مورد مطالعه2
 برابر باشند. هاجامعهمتغیر مورد بررسی در همه  هایانسوار .3
به ترتیب از آزمون  هایانسوارو همگنی  هادادهبررسی طبیعی بودن  منظوربه

اسمیرنوف و لوین برای متغیرهای محتوای علمی دوره، کیفیت محیط -کلوموگروف
استفاده شد.  15 ،19 ،13 یهاسالدوره در  علمییئتهآموزشی و کیفیت تدریس اعضای 

اسمیرنوف حاکی از نرمال بودن متغیرهای مورد -نتایج حاصل از آزمون کلوموگروف
سال است. همچنین نتایج حاصل از آزمون لوین نشان داد که این آزمون برای  3بررسی در 

نیست که نشان دهندة برابری واریانس  داریمعنهر یک از متغیرهای وابسته از نظر آماری 
یرها در مقایسة متغ منظوربهآماری، تحلیل واریانس  هایفرضیشپپس از بررسی خطا است. 

 متفاوت اجرا شد. نتایج حاصل از این بررسی در ادامه آورده شده است. یهاسال

  15و  19-13 یهاسالمحتوای علمی دورة تأمین مدرّسان استانی شهاب در 

یادگیرندگان  یهاپاسخ 15و  19-13 یهاسالبررسی محتوای علمی دوره در  منظوربه
مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت محتوای علمی دوره، عوامل ارزش  یهاسؤالبه 

مطالب، جامعیت مطالب آموزش داده شده  یدهسازمانعلمی و کاربردی درس، روشنی و 
 2ول دو مطالب خواندنی و تکالیف عملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ج

 وضعیت کلی محتوای علمی دوره با توجه به نظر یادگیرندگان است. دهندهنشان

 39و  39-39 یهاسالتوصیفی مربوط به محتوای علمی دوره در  یهاداده .2جدول 
سال برگزاری 

 دوره
  میانگین تعداد

انحراف 
 استاندارد

حداقل نمره 
 شدهکسب

حداکثر نمره 
 شدهکسب

13 89 19/56  01/12 39 86 
19 120 97/51  80/11 25 85 
15 259 80/71  61/1 39 10 
 10 25 90/12  56/66 958 کل
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 یهاسال، میانگین محتوای علمی دوره طی شودیممشاهده  2که در جدول  طورهمان
رشد  19و  13 یهاسالنسبت به  15در سال  یژهوبهدر حال افزایش است.  15و  13-19

اداری بررسی معن منظوربهدر محتوای علمی دوره آموزشی صورت گرفته است.  یتوجهقابل
از آزمون تحلیل  الزم هایفرضیشپو با توجه به برقراری  شدهمشاهدهآماری تفاوت 

 نشان داده شده است. 3در جدول از تحلیل واریانس نتایج حاصل  .واریانس استفاده شد

 39و  39-39 یهاسالنتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به محتوای علمی دوره در  .9جدول 
 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات
 0/0 101/75 623/8371 2 29/16751 بین گروهی

   578/11 956 35/93515 یگروهدرون
    958 515/60279 کل

 هاروهگکه تفاوت بین  دهدیمنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان 
در  برگزارشده یهادورهمحتوای علمی  یگردعبارتبهاز لحاظ آماری معنادار است. 

ه این تفاوت ک مسئلهبررسی این  منظوربهبا یکدیگر متفاوت هستند.  15و  19و  13 یهاسال
 نتایج حاصل از آزمون معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. هاسالدر کدام 

بهتر  19و  13 یهاسالمعناداری از  طوربه 15که محتوای علمی سال  دهدیمتوکی نشان 
 .شودینمتفاوت معناداری مشاهده  19و  13 یهاسالبوده است. از لحاظ محتوای علمی بین 

  و  19-13 یهاسالکیفیت محیط آموزشی دورة تأمین مدرّسان استانی شهاب در
15 

 یهاپاسخ 15و  19-13 یهاسالبررسی کیفیت محیط آموزشی دوره در  منظوربه
وضعیت  دهندهنشان 9مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. جدول  یهاسؤالیادگیرندگان به 

 گیرندگان است.کلی محیط آموزشی دوره با توجه به نظر یاد

 39و  39-39 یهاسالتوصیفی مربوط به کیفیت محیط آموزشی دوره در  یهاداده .9جدول 
سال برگزاری 

 دوره
 میانگین تعداد

انحراف 
 استاندارد

حداقل نمره 
 شدهکسب

حداکثر نمره 
 شدهکسب

13 89 12/20 32/9 11 30 
19 120 20/17 58/9 6 30 
15 259 10/29 61/9 7 30 
 30 6 93/5 87/21 958 کل

 



 05                                                    ...استعدادهای هدایت و شناسایی ملی برنامة مدرّس تأمین دورة تحلیل

، میانگین کیفیت محیط آموزشی دوره در شودیممشاهده  9که در جدول  طورهمان
داشته است. اما میانگین کیفیت محیط  یتوجهقابلرشد  19و  13 یهاسالنسبت به  15سال 

بررسی  منظوربهکمتر بوده است.  15و  13 یهاسالدر مقایسه با  19آموزشی در سال 
از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج حاصل در  شدهمشاهدهمعناداری آماری تفاوت 

 نشان داده شده است. 5جدول 

 39-39 یهاسالدوره در  نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به کیفیت محیط آموزشی .9جدول 
 39و 

 منبع تغییرات
مجموع 

 df مجذورات
میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری
 0/0 69/81 13/1867 2 27/3739 بین گروهی

   82/20 956 12/8831 یگروهدرون
    958 31/12565 کل

 هاروهگکه تفاوت بین  دهدیمنشان  طرفهیکنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس 
ده برگزار ش یهادورهکیفیت محیط آموزشی  یگردعبارتبهاز لحاظ آماری معنادار است. 

ه این ک مسئلهبررسی این  منظوربهبا یکدیگر متفاوت هستند.  15و  19و  13 یهاسالدر 
معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج حاصل از  هاسالتفاوت در کدام 

معناداری از  طوربه 15آزمون توکی نشان داد که کیفیت محیط آموزشی دوره در سال 
در  13بهتر بوده است، همچنین کیفیت محیط آموزشی دوره در سال  19و  13 یهاسال

 بوده است. ترمناسبمعناداری  طوربه 19مقایسه با سال 

  یهاالسدورة تأمین مدرّسان استانی شهاب در  علمییئتهکیفیت تدریس اعضای 
 15و  13-19

 یهاپاسخ 15و  19-13 یهاسالدر  علمییئتهبررسی کیفیت تدریس اعضای  منظوربه
وضعیت  دهندهنشان 6مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. جدول  یهاسؤالیادگیرندگان به 

 دوره با توجه به نظر یادگیرندگان است. علمییئتهکلی کیفیت تدریس اعضای 
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و  39-39 یهاسالدر  علمییئتهتوصیفی مربوط به کیفیت تدریس اعضای  یهاداده .6جدول 
39 

برگزاری سال 
 دوره

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

حداقل نمره 
 شدهکسب

حداکثر نمره 
 شدهکسب

13 89 37/50 03/10 31 70 
19 120 72/50 59/1 22 70 
15 259 92/61 71/7 92 75 
 75 22 13/10 03/57 958 کل

 یاهسال، میانگین کیفیت تدریس دوره طی شودیممشاهده  6که در جدول  طورهمان
رشد بسیار  19و  13 یهاسالنسبت به  15در سال  یژهوبهدر حال افزایش است.  15و  13-19

 منظوربهدوره صورت گرفته است.  علمییئتهدر کیفیت تدریس اعضای  یتوجهقابل
از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج  شدهمشاهدهبررسی معناداری آماری تفاوت 

 است. شدهادهدنشان  7حاصل در جدول 

 یهاالسدر  علمییئتهنتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به کیفیت تدریس اعضای  .7جدول 
 39و  39-39

 منبع تغییرات
مجموع 

 df مجذورات
میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری
 0/0 01/56 66/9188 2 33/8377 بین گروهی

   78/79 956 32/21836 یگروهدرون
    958 66/30213 کل

 هاروهگکه تفاوت بین  دهدیمنشان  طرفهیکنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس 
 یهادوره در علمییئتهکیفیت تدریس اعضای  یگردعبارتبهاز لحاظ آماری معنادار است. 

 سئلهمبررسی این  منظوربهبا یکدیگر متفاوت هستند.  15و  19و  13 یهاسالبرگزار شده در 
تایج حاصل ن معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. هاسالکه این تفاوت در کدام 
 طوربه 15در سال  علمییئتهکه کیفیت تدریس اعضای  دهدیماز آزمون توکی نشان 

بوده است. از لحاظ کیفیت تدریس اعضای  ترمناسب 19و  13 یهاسالمعناداری از 
 .شودینمتفاوت معناداری مشاهده  19و  13 یهاسالبین  علمییئته
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در این بخش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا پیشنهادها، : کیفی هاییافتهنتایج و 
درسان تأمین م یهادورهدر  کنندگانشرکت ماندهیباق پاسخیب یهاسؤالانتقادها، نظرات و 

عات اطال یآورجمعشد. نحوه  یبنددستهاستانی برنامة شهاب تحلیل و در جداول جداگانه 
 تشریحی نیز پرسیده شده بود: سؤالکمی، دو  سؤاالتبود که در انتهای  صورتینبد

انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینه این دوره و برنامة شهاب را در این  ینترمهم .1
 قسمت یادداشت فرمایید.

باقی مانده  پاسخیبدر زمینة برنامة شهاب، همچنان در ذهن شما  ییهاسؤالچه  .2
 است؟

 یهاشاخصدر دوره با تکنیک تحلیل محتوا بر اساس  کنندگانشرکت یهاپاسخ
یل و تحل علمییئتهمحتوای علمی دوره، کیفیت محیط آموزشی و روش تدریس اعضای 

 گردآوری شده است: 10 و 1، 8شدند. نتایج حاصل در جداول  یبنددسته

 1939مدرّسان استانی شهاب در سال  یهاسؤالانتقادها، پیشنهادها و  .8جدول 

 هاسؤال پیشنهادها انتقادها یموردبررسمتغیر 

 محتوای علمی دوره

نیاز به کار کارشناسی و ارجاع علمی 
 بیشتری دارد

 روزبهمحتوای آموزشی تکراری بود و 
 نبود

دوره طوالنی بود و مباحث قابلیت 
 در یک روز را داشتند یبندجمع

چه در ) یستدروجود تضادهایی در 
 دیدگاه نظری و چه در دید عملی(

 روشن نشدن مسیر راه
 

آزمایشی  صورتبهباز هم 
 اجرا شود

الزم بین  یفکرهمهماهنگی و 
 اساتید ایجاد شود.

 شتاب و عجله نداشته باشیم.
نظارت بر اجرای طرح جدی 

 گرفته شود

 

کیفیت محیط 
 آموزشی

نامناسب )از لحاظ صندلی،  هاکالس
 (کنندگانشرکتتهویه، تعداد 

 خدمات رفاهی متوسط و ضعیف

 اینترنت فراهم باشد
سیستم سرمایشی و گرمایشی 

 مناسب باشد
 

کیفیت تدریس 
 علمییئتهاعضای 

آماده نبودن اساتید دوره جهت تبیین و 
 توجیه مدرسان استانی

اساتید به دلیل اطالعات کم از پاسخگویی 
 .رفتندیمطفره 

بیشتر بر کاربردها و  یدتأک
 پیش رو یهاچالش

ود ش یدتأکبر ساختار اجرایی 
 ییافزادانشنه 
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 هاسؤال پیشنهادها انتقادها یموردبررسمتغیر 
در زمینه مباحث مربوط به خانواده از 

 استفاده گردد یترمطلعاساتید 
مطالب متفرقه و نامربوط به طرح ارائه 

 .شدیم
 اساتید دوره یفکرهمعدم هماهنگی و 
 هایینگرانو  هاچالشعدم پاسخگویی به 

 همکاران
 مطالبکاربردی نبودن 

بر  دیتأک یجابهبر حفظ مباحث  یدتأک
 منش و بینش

کارگاهی و با  صورتبهاجرا 
 تعامل بیشتر فراهم شود.

از اساتید توجیه شده در زمینه 
 طرح استفاده شود.

 

 1939مدرّسان استانی شهاب در سال  یهاسؤالانتقادها، پیشنهادها و  .3جدول 

متغیر مورد 
 بررسی

 هاسؤال پیشنهادها انتقادها

محتوای علمی 
 دوره

قالب شعارگونه.... مدرسان 
میانی با معلمان سروکار 
دارند و نیازمند راهکار 

 اجرایی هستند.
 کمبود زمان

 پراکندگی محتوا
 مواد آموزشی کمتر در

 دسترس بود
محتوای آموزشی بسیار 

 کهیدرحالکلی بود 
 طوربهمدرسان میانی باید 

 جزئی مطالب را ارائه کنند.
 

مدرسان میانی با کادر علمی 
و اجرایی برنامه شهاب در 
ارتباط باشند تا در صورت 

 پاسخ داده شود. سؤاالتلزوم 
وجود بسترهای تشویقی برای 
مدرسان میانی )صدور کارت 

 یا گواهی مربوطه( مدرسی
جلسات توجیهی برنامه شهاب 

پیش از برگزاری دوره از 
برگزار  هاشهرستانطرف 

 شود.
کتب، منابع و جزوات مدون 

 وجود داشته باشد.
زمان تشکیل دوره زودتر 

باشد تا در صورت نیاز دوره 
 تکمیلی برگزار شود.

 

والدین به  یسازآگاهنحوه 
 چه صورت است؟

 
به کجا  برنامهسرانجام این 

 ؟انجامدیم
 

استعدادهای  تناسببهآیا 
دانش آموزان مدارس خاص 

 یهارشتهبا گرایش و 
 ؟شودیمتحصیلی خاص دایر 

 
 مؤسساتو  هاخانوادهنقش 

و  یزیربرنامهخصوصی در 
 پیش روی طرح کجاست؟

کیفیت محیط 
 آموزشی

 مکان نامناسب
در برخی موارد پذیرایی 

 زیاد و اسراف
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متغیر مورد 
 بررسی

 هاسؤال پیشنهادها انتقادها

س تدری کیفیت
اعضای 

 علمییئته

 محدود بودن دانش اساتید
معکوس عمل کردن برخی 

 از اساتید دوره
عدم انسجام اساتید در 

 سؤاالتپاسخگویی به 
عملی و  صورتبهمطالب 

 کارگاهی ارائه شود.
در انتخاب اساتید رابطه 
حرف اول را زده بود نه 

 ضابطه
روش آموزشی سخنرانی 

 بود
 اساتیدعدم صبر و حوصله 

 
 

مدلی از تدریس به معلمان 
برای مدرسان میانی فراهم 

 گردد.
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 هاسؤال پیشنهادها انتقادها یموردبررسمتغیر 

 
 

محتوای علمی 
 دوره

جدی نگرفتن برنامه 
شهاب از دید اساتید 

 دوره
مرتبط اساتید مدرک 
 نداشتند.

عدم انسجام در اجرا و 
 ارائه محتوا

ساعات  -کمبود زمان
 زیاد بود. شدهتلف

 مطالب تکراری بود.
نبودن ابزار  یچندعامل

 شناسایی
در هدایت حرفی برای 

 گفتن وجود نداشت
آموزش والدین درست 

 توضیح داده نشد.

 زمینهیشپقبل از ورود به دوره 
 ایجاد شود.

استفاده از متخصصان علوم 
 شناختی

استفاده از تجارب و دانش علمی 
 و تخصصی اساتید برتر دانشگاه

ارزشیابی توصیفی در  قرار دادن
مباحث درسی و نحوه استفاده از 

 آن در برنامه شهاب
در  ریتأثباال بردن انگیزه معلم )

 ارزشیابی ساالنه(
نظارت و ارزیابی از برنامه جدی 

 رفته شود.گ
زمینه ارتباط بعدی بین مدرسان 
میانی و اساتید و کادر اجرایی 

 فراهم شود.

 یآموزدانشاگر 
ه شناخته شود چ استعدادیب

 باید کرد؟
 

معلم به چه میزان در این 
 ؟شودیمبرنامه حمایت 
 

تکمیلی برای  یهادوره
مدرسان برگزار خواهد 

 شد؟
 

دانش  دهییجاچگونگی 
یی در این آموزان استثنا

 برنامه؟
آینده و امکان تداوم 

 طرح؟
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 هاسؤال پیشنهادها انتقادها یموردبررسمتغیر 
 پکیج آموزشی نداشت

 
 هدایت؟ 

کیفیت محیط 
 آموزشی

 مکان مناسب نبود
 

نزدیک به هم  یهااستاندوره در 
 در نظر گرفته شود

تدریس  کیفیت
اعضای 

 علمییئته
 

 پاسخگو نبودن اساتید
پایین بودن انگیزه 

 اساتید دوره
کاربردی و عملی 

 نبودن
استفاده از روش 

سخنرانی و معلم محور 
 هاکالسبودن 

عدم توجیه مناسب 
 مدرسان میانی

عدم توجه اساتید به 
 محتوای دوره

 نظرتبادلدر کالس بحث و 
 صورت گیرد.

 کارگاهی برگزار شود. صورتبه
رد در مو یژهوبهباشد  تریکاربرد

 هاچالشو  هادغدغه
 رتمجربتعداد اساتید کمتر اما 

 
 

 گیرییجهنتحث و ب
 این پژوهش با دو هدف طراحی و اجرا شد:

 . طراحی شاخص برای ارزیابی دورة تأمین مدرّس برنامة ملّی شهاب1

-19-13 یهاسالبرگزار شده تأمین مدرّس برنامة ملّی شهاب در  یهادوره. ارزیابی 2
15. 

ورة دارزیابی کیفیت آموزش مدلی جهت  یاکتابخانهانجام مطالعات  در اولین گام با
گام دوم با استفاده از معیارها  در .(1شماره نمودار شد )تأمین مدرّسان برنامة شهاب طراحی 

ه نسبت به یکدیگر پرداخت هاشاخصمعیارها و  یبنددسته، به مقایسه و مدل یهاشاخصو 
 و یافته شده طراحی شد یهاشاخصا و برای سنجش معیاره یاپرسشنامهگام سوم،  در شد.

آموزشی  یهادورهبه ارزیابی عملکرد  هاشاخصدر گام چهارم، با استفاده از همان 
مین دوره تأ برگزارشدهسه دوره  است. شدهپرداخته 15و  19، 13 یهاسالدر  برگزارشده

شهاب بر اساس سه شاخص کلی و زیرمقیاس هایشان مورد بررسی قرار گرفتند.  برنامةس مدرّ
 عبارت بودند از: هاشاخصاین 
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 یدهسازمانارزش علمی و کاربردی درس، روشنی و دوره )علمی  ی( محتواالف
 ه شده، مطالب خواندنی و تکالیف(مطالب، جامعیت مطالب آموزش داد

 ب( محیط آموزشی
 به موضوع، تعامل گروهی و علمییئتهقه و اشتیاق اعضای تدریس )عال ج( کیفیت

با یادگیرندگان، مدیریت زمان، امتحان و  علمییئتهمشارکت کالسی، تعامل اعضای 
 (یگذارنمره

و با آزمون آماری تحلیل  Spss23 افزارنرمحاصل از پرسشنامه، با استفاده از  یهاداده
 15نشان دادند که محتوای علمی سال  هایافتهواریانس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. 

 یهاسالبهتر بوده است. از لحاظ محتوای علمی بین  19و  13 یهاسالمعناداری از  طوربه
ان داد که در . همچنین بررسی زیرمقیاس ها نششودینمتفاوت معناداری مشاهده  19و  13

برتری  1315در سال  برگزارشدهمرتبط با محتوای علمی، دوره آموزشی  هاییاسمقکلیه زیر 
تفاوت معناداری مشاهده  19و  13 یهاسالبین دو دوره  هایاسمقدارد و در اغلب زیر 

بوده  19بهتر از سال  13به غیر از تکالیف عملی و مطالب خواندنی که در سال ) شودینم
تبیین این یافته باید در نظر داشته باشیم که فرایند آموزش و یادگیری از عوامل  در .است(

آموزش و یادگیری عبارت است از کنش و واکنش  آموزشی است. یهادورهتضمین کیفیت 
 ؛تدر عملکرد و رفتار یادگیرنده اسمیان یادگیرنده و یاددهنده و منظور از آن، تغییر مطلوب 

 در پرورش مدرسان با معلومات تواندیمبنابراین استفاده از محتوای علمی مناسب و روزآمد 
 باطدر ارت بوده و پاسخگوی نیازهای تخصصی جامعه مؤثرمناسب علمی، عملی و کارآمد 

 (.1386 با پرورش کودکان مستعد باشد )معینی و پاینده،
که این شاخص نیز همانند همچنین بررسی شاخص کیفیت محیط آموزشی نشان داد 

بهتر بوده است. همچنین  19و  13معناداری از سال  طوربه 15شاخص محتوای علمی، در سال 
بوده  ترمناسبمعناداری  طوربه 19در مقایسه با سال  13کیفیت محیط آموزشی دوره در سال 

ن کیفیت توجه شود که در الگوهای ارزیابی و تضمی مسئلهتبیین این یافته باید به این  در است.
رد عنصری اساسی مو عنوانبهآموزشی، همواره عامل امکانات و خدمات پشتیبانی  یهابرنامه

. برای مثال عامل امکانات و خدمات در الگوی ارزیابی کیفیت گیردیمبررسی و توجه قرار 
( EFQMدر الگوی تعالی سازمانی )تسهیالت فیزیکی؛  عنوانبه 1خدمات آموزشی اجوکوال

                                                           
1. Eduqual 
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 با عنوان ملموسات؛ در الگوی ارزیابی کیفیت با عنوان مشارکت و منابع؛ در الگوی سرکوال
خدمات آموزشی هالفورد و ریندر با عنوان منابع یادگیری و در سایر الگوها با عناوین 

یط آموزشی بنابراین ارتقای کیفیت مح ؛قرار گرفته است یدتأکو مورد  شدهشناختهمتفاوتی 
 آموزشی پیش رو باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. یهادورهجهت باال بردن کیفیت 
 ، برتری دورةدهندهنشاننیز  علمییئتهتدریس اعضای  کیفیتبررسی شاخص 

است. از لحاظ روش تدریس اعضای  19و  13 یهاسالدر مقایسه با  15آموزشی سال 
. همچنین بررسی زیر شودینمتفاوت معناداری مشاهده  19و  13 یهاسالبین  علمییئته

، علمییئتهروش تدریس اعضای  های مرتبط بانشان داد که در کلیه زیرمقیاس هایاسمق
بین دو دوره  هایاسمقبرتری دارد و در اغلب زیر  15در سال  برگزارشدهآموزشی  دورة
. البته الزم به ذکر است که میزان عالقه شودینمتفاوت معناداری مشاهده  19و  13 یهاسال

بیشتر بوده است؛ همچنین  13معناداری از سال  طوربه 19در سال  علمییئتهو اشتیاق اعضای 
 معناداری بیشتر بوده است. طوربه 19از سال  13تعامل گروهی و مشارکت کالسی در سال 

و  ینثرترمؤاز  علمییئتهته باید به این نکته توجه داشت که اعضای در تبیین این یاف
نظام آموزش هستند. در فرایند ارزشیابی، خواه درونی و خواه بیرونی  یهامؤلفهکارسازترین 

روه گ دهندهیلتشکیک کل و در باهم نگری با سایر عوامل  عنوانبهباید  علمییئته
 .(1389 سعیدی پور،) یردگیک نظام دیده شود و مورد قضاوت قرار  عنوانبهآموزشی 

و  شدنمطرحکه  شوندیمو نقاط مبهمی مطرح  هاسؤال پژوهش، هاییافتهبا توجه به 
 یهاالسمین مدرس در تأ یهادورهباال بردن کیفیت  در تواندیم هاآندر مورد  گیرییمتصم

 از: اندعبارت هاسؤالباشد. این  کنندهکمکآینده 
ر د یژهوبه، مردان هستند )شوندیمسان میانی که برای آموزش انتخاب اغلب مدرّ .1

-میو کمیتة عل (. دلیل این انتخاب چیست و به نظر اعضای شورای راهبری15 و 13 یهاسال
 نیاز به تغییر در این شرایط هست یا خیر؟ فنی

نفر(  182سال ) 50-91و  ر(نف 118سال ) 90-31سنی  یهابازهسان در رّاغلب مد .2
 یهاالسسان کم سن تر انجام پذیرد تا روی مدرّ گذارییهسرماقرار دارند. آیا بهتر نیست 

 استفاده کرد؟ هاآنبیشتری بتوان از انباشت تجربه و دانش 

 هادورهسال در این  25-21سان میانی با سابقه سال، اغلب مدرّ 3در مجموع این  .3
سال زمان بازنشستگی کارکنان است، آیا بهتر نیست  30 کهینا، با توجه به اندداشتهشرکت 
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بین مناسب )روی مدرسانی انجام پذیرد که عالوه بر داشتن سابقه تدریس  گذارییهسرما
ته نوپای شهاب وجود داش به برنامة هاآنی انتقال تجربه و دانش ( سال، زمان کافی برا10-15

 باشد؟

بود، این دوره در چه مکانی  15و  13 یهاسالاز  تریینپا 19 کهینابا توجه به  .9
در سال  اهدورهمثبت مکان برگزاری  هاییژگیومنفی آن چه بود؟  هاییژگیوبرگزار شد؟ 

 چه بود؟ 15

 19و  13 یهاسالچه تفاوتی با  15در سال  علمییئتهروش تدریس اعضای  .5
 داشت؟

چه ویژگی داشته که از دو سال دیگر  19تکالیف عملی و مطالب خواندنی در سال  .6
 بوده است؟ ترنامناسب

در مقایسه با دو سال دیگر کمتر  19چرا تعامل گروهی و مشارکت کالسی در سال  .7
 بوده است؟

 چه بوده است؟ 15و  19-13 یهاسالتفاوت ارزشیابی پایانی  .8
ه مدرسان برنام ینتأمدورة آموزشی موفق در حوزة  در پایان باید توجه داشت که یک

ضوی از تیم ع عنوانبهمدرسان را  هایییتواناشناسایی و هدایت استعدادهای برتر باید بتواند 
فرزندان جامعه توسعه دهد.  یهامهارتاستعدادهای برتر در راستای ارتقای  دهندگانپرورش

دوره آموزش و تربیت مدرسان برنامه شهاب باید نسبت به جامعه پاسخگو باشد، اگر 
یادگیرندگان این دوره در انتهای دوره آموزشی بتوانند وظایفی را که برای آن دوره در نظر 

ر غیر ت و دبوده اس آمیزیتموفقانجام دهند؛ آن دوره  یخوببهکامل و  طوربهگرفته شده، 
این صورت، این دوره شکست خورده است. بنابراین قضاوت اصلی در خصوص این برنامه 

(. 1118 ،ابت ؛2007 علی یاری،است )این دوره  آموختگاندانشمنوط به بررسی عملکرد 
آموزشی  بر کیفیت دوره مؤثردر راستای تقویت و تعدیل عوامل مثبت و منفی  یزیربرنامه

 بر کیفیت این دوره اثر مثبتی بر جای گذارد. تواندیممر توسط متولیان ا
 هاب،ش برنامةس مین مدرّتأ یهادورهمبهم، اصالح و تقویت  امید است با بررسی نقاط

کیفیت  شاهد باال رفتن سالبهسالشهاب وارد ساخت و  بتوان نیروی مضاعفی به قلب تپندة
 نوپا باشیم. برنامةآموزش و به دنبال آن اثربخشی بیشتر این 
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 سان استانیپیشنهادها برای بهبود برگزاری دورة تأمین مدرّ

در  تواندیمتوجه به نکات زیر  رسدیمبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر 
 بهبود برگزاری دورة تأمین مدرسان استانی برنامة شهاب نقش به سزایی ایفا کند:

 ّاستانی با دقت و حساسیت بیشتری انجام سان انتخاب اساتید دورة آموزشی مدر
 شود.

 .محتوای آموزشی دوره از پیش تدوین و در قالب پکیج آموزشی ارائه شود 
 ماه قبل از برگزاری  6سان استانی از برای برگزاری دوره آموزش مدرّ یزیربرنامه

 دوره انجام شود.
  بین اساتید دوره برگزار شود. یفکرهمجلسات هماهنگی و 
 گزاری دوره آماده باشد.مکان بر 
  بررسی و حل شوند. پاسخیب سؤاالتنقاط مبهم و 

  .پکیج هدایت طراحی و تدوین شود 

 باال بردن انگیزه برای معلمان در نظر گرفته شود. یهابرنامه 
  ّسان استانی آماده شود.طرح درس برای مدر 
 .محتوی دوره طوری تنظیم شود که کارگاهی و عملی باشد 
   استفاده شود.اندداشتهاز اساتید مجرب که عملکرد بهتری ، 

 و پیشنهادهای پژوهشی هایتمحدود

 شهاب از نگاه  برنامة ملّیمین س این پژوهش کیفیت آموزشی دورة تأبر اسا
ن دوره و همچنی علمییئتهیادگیرندگان دوره مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای 

 گرفته شده است.دوره نادیده  برگزارکنندگان

  اعضای  تکتکمورد بررسی قرار گرفته است و  یطورکلبهکیفیت آموزش دوره
 یا مباحث مورد بررسی قرار نگرفته است. علمییئته

  برای ارزیابی از پرسشنامه با مقیاس لیکرت استفاده شده است، استفاده از مصاحبه
 اطالعات بیشتری فراهم سازد. توانستیمتشریحی  یهاپرسشو 

 :شودیمو نتایج ذکر شده پیشنهاد  هایتمحدودبا توجه به 
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نظیر سن و سابقه تدریس و استان محل خدمت  یمسائلسان میانی در انتخاب مدرّ .1
با بازدهی  بیشتر و یهاسالسانی انتخاب شوند که بتوان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مدرّ

 باالتر خدمت رسانی کنند.

دقت بیشتری به کار گرفته شود و روش تدریس  علمییئتهدر انتخاب اعضای  .2
اصالح  ، بازنگری واندنکردهگذشته نمره ارزشیابی مناسبی کسب  یهاسالاعضایی که در 

 شود.

در  مؤثرقرار گیرند، عوامل  یموردبررس 15و  19-13 یهاسالمحیط آموزشی  .3
بعد مورد  یهاسالشناسایی شود و در  19عدم رضایت یادگیرندگان از محیط آموزشی سال 

 توجه قرار گیرد.
یز مورد دوره ن برگزارکنندگانو  علمییئتهکیفیت آموزشی دوره از نگاه اعضای  .9

 بررسی قرار گیرد.

عضای ا تکتکجزئی هم مورد بررسی قرار گیرد، یعنی  طوربهکیفیت آموزش  .5
 ، مورد ارزیابی قرار گیرند.ینتأمو مباحث مطرح شده در دوره  علمیتیئه

آوردن اطالعات بیشتر، از سایر ابزارها نظیر مشاهده، مصاحبه و  به دستبرای  .6
 تشریحی نیز استفاده شود. یهاپرسش

 انجام اننخبگ ملّی بنیاد مالی حمایت با و است پژوهشی طرح از برگرفته پژوهش این
 .است پذیرفته

 منابع

نقش کیفیت تدریس  .(1313) .الهه حجازی. ؛یمهد ،تنهای رشوانلو ؛فرهاد ،تنهای رشوانلو
 دو ماهنامه راهبردهای آموزشاستاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی؛ 

 317-311، صص 46 شماره 7دوره  در علوم پزشکی،

، 18، دوره فصلنامه رشد .ایران در صدسال گذشته وپرورشآموزش .(1311) .صافی، احمد
 2شماره 

 طرح شهاب(؛برتر )ابزارهای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای  .(1319) .عابدی، احمد
 159-199، صص 1319، تابستان 79 شماره استعدادهای درخشان، فصلنامة
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(. مقایسه ابعاد کیفیت تدریس با 1319) .یحیی و پاسدار و منصور ،رضایی ؛آمنه ،قرتپه
ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و نظرخواهی از دانشجویان؛  یهاپرسشنامه

فصلنامه راهبردهای آموزشی در  .اشت، دانگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشکده بهد
 .259-297صص  ،19، پاییز 9، شماره 8، دوره علوم پزشکی

: یرساناطالع(. ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و 1311) صبا. ،سیامکی و احسان ،گرایی
، یرسانالعاطفصلنامه کتابداری و اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.  یهادانشگاهمطالعه 

 33-1، صص 1سال پانزده، شماره 

آن برای برنامة درسی  یهاداللتچندگانه و  یهاهوشنظریه  .(1382) .مهرمحمدی، محمد
 31-7صص ، 88شماره ، فصلنامة تعلیم و تربیتو آموزش، 

 یهاآموزش(. ارزیابی کیفیت 1319) شعبان. ،مرادی و محمود ،غالمی ؛داریوش ،مهری
د اه علوم و فنون هوایی شهیضمن خدمت بر مبنای رویکرد کیفیت خدمات در دانشگ

، 1319، تابستان 5شماره ، سال دوم، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی .ستاری
 199-127صص 

(. بررسی رضایتمندی از کیفیت 1312) .ینحس محجوب. و یمحمدعل ،چراغی ؛نساء ،نوغان
از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی  شدهیسپردوره آموزشی 

 .86-76، صص 28، شماره 8، دوره فصلنامه پژوهش پرستاریهمدان. 

(. ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک 1386) رضازاده. امیر. و بابک ،اسدی ؛یرجا ،نوری
MCDM  .160-131، صص 78، شماره 20سال  فصلنامه دانش مدیریت،فازی 
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