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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل دورة تأمین مدرس برنامة ملّی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)،
نظارت و ارزشیابی این دوره در طول سالهای  15-13بود .در اولین گام با انجام مطالعات کتابخانهای مدلی
برای ارزیابی کیفیت آموزش دورة تأمین مدرّسان میانی انتخاب شد .در گام دوم با استفاده از مدل ،به مقایسه
و دستهبندی این معیارها و شاخصها نسبت به یکدیگر پرداخته شد .در گام سوم ،پرسشنامهای برای سنجش
معیارها و شاخصهای یافته شده طراحی شد و در گام چهارم ،با استفاده از همان شاخصها به ارزیابی عملکرد
دورههای آموزشی برگزار شده در سالهای  19 ،13و  15پرداخته شده است .دادههای حاصل از پرسشنامه
در دو سطح کمی و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .در بخش کمی با استفاده از نرمافزار Spss23
و با آزمون آماری تحلیل واریانس ،نتایج بررسی و تحلیل شدند .در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل
محتوا انتقادات ،پیشنهادها و نظرات شرکتکنندگان دورة تأمین مدرسان استانی مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفته و در جداولی خالصه شدند .یافتهها نشان دادند که محتوای علمی ،کیفیت محیط آموزشی و روش
تدریس اعضای هیئتعلمی در سال  15بهطور معناداری از سالهای  13و  19بهتر بوده است .تحلیل نتایج
مسائلی را مطرح ساخت که پاسخ به آنها و برنامهریزی مناسب ،میتواند گام مؤثری در باال بردن کیفیت
دورة تأمین مدرس برنامة شهاب باشد.

واژگان کلیدی :نظارت و ارزیابی ،دورة آموزشی ،تأمین مدرّس ،برنامة ملّی شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر

 .1استادیار روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س)
l.cheraghmollaei@alzahra.ac.ir
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مقدمه
یکی از اصول پذیرفتهشده در تعلیم و تربیت ،توجه به تفاوتهای فردی و در نهایت ،توجه
به نیازهای یادگیرندگان برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایی آنهاست.
درصورتیکه تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد همه جانبة یادگیرندگان را فراهم نماید ،بدون
شناخت و توجه به ماهیت منحصربهفرد بودن آنها نمیتواند به این امر دست یابد (مهر
محمدی .)1382 ،اگر بخواهیم به تفاوتهای فردی توجه داشته باشیم و افراد متناسب با
استعداد و تواناییهایشان آموزش ببینند ،ناگزیر باید به آموزش افراد با استعداد توجه ویژهای
مبذول نماییم (عابدی .)1319 ،بررسی اجمالی پیشینه پژوهشی در خصوص آموزشوپرورش
کودکان مستعد برتر نشان میدهد که پژوهشگران ایاالتمتحده ،بهعنوان پیشگامان آموزش
دانش آموزان مستعد برتر ،بیشترین سهم را در ترویج و بهبود کیفیت آموزشوپرورش
استعدادهای برتر ایفا نمودند .در ایاالتمتحده آمریکا هر ایالت دارای سیاستهای ویژه در
ارتباط با دانش آموزان با استعداد از قبیل تعریف ،شناسایی ،انتخاب برنامههای آموزشی و
پرورشی ،امکانات و منابع مادی ،برنامههای ویژه معلمان است (رید .)2015 ،کشورهای دیگر
نیز اشتیاق زیادی برای آموزش این گروه از خود نشان دادهاند .بهطوریکه در کشورهای
آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،مکزیک ،کاستاریکا ،جمهوری دومنیکن ،برزیل ،انگلستان،
اسکاتلند ،ایرلند ،ایتالیا ،بلغارستان ،اندونزی ،روسیه ،چین ،تایوان ،ژاپن ،مصر ،آفریقای
جنوبی ،هند ،فیلیپین ،سنگاپور و دیگر مناطق برنامه پرورش دانش آموزان مستعد برتر
گسترش و جایگاه ویژهای یافته است (دیویس.)2006 ،1
در ایران نیز مسئله شناسایی ،جذب و حمایت از استعدادهای برتر از جمله مواردی است
که مورد تأکید رهبر معظّم انقالب اسالمی و همة اندیشمندان و صاحبنظران کشور است و
در اسناد باالدستی نظیر «سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران « ،»1909نقشة جامع علمی
کشور»« ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» نیز
نمود بارزی دارد.
با توجه به این مهم و با توجه به اینکه برنامهریزی مبتنی بر استعداد و هدایت استعدادهای
برتر از سنین پایین رویکردی بنیادی بهشمار میآید؛ «برنامة شناسایی و هدایت استعدادهای
برتر (شهاب)» بهعنوان نخستین سند رسمی مأموریت بنیاد ملّی نخبگان در حوزة
1. Davis
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دانشآموزی ،به تصویب رسید .مأموریت این برنامه عبارت است از« :شناسایی ،هدایت و
حمایت آموزشی ،تربیتی و معنوی دانش آموزان با استعداد از دورة ابتدایی تا پایان دورة
پیشدانشگاهی و زمینهسازی برای استمرار حمایتها در مراحل مختلف آموزش عالی»
(شیوهنامه برنامة ملّی شهاب.)1316،
اهداف این برنامه عبارتند از:
 .1پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد و
بالندگی آنان بهعنوان سرمایههای ملی و خدادادی
 .2تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای
تحصیلی مختلف آموزش عمومی بهمنظور احساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده در
اعتالی کشور
 .3حمایت تربیتی و معنوی از دانش آموزان دارای استعداد برتر بهمنظور بهرهمندی از
توانمندیها و قابلیتهای آنها در تعالی و پیشرفت کشور
پس از بررسیهای کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد شورای راهبری ،ستاد مرکزی
و کمیته علمی-فنی برنامة شهاب ،در سال تحصیلی  1311-12بهطور آزمایشی در دستور کار
بنیاد ملّی نخبگان و وزارت آموزشوپرورش قرار گرفت .یکی از عناصر مهم پرورش
کودکان با استعداد ،آموزش و اجرای برنامههای درسی است که معلمان در آن نقش محوری
برعهده دارند .این اهمیت جایگاه معلمان بهاندازهای است که انجمن ملی کودکان با
استعداد 1استرالیا از سال  2006به تدوین استانداردهای آمادهسازی معلمان برای آموزش
کودکان مستعد برتر از پیش از دبستان تا پایه دوازدهم پرداخته است (انجمن ملی کودکان
با استعداد استرالیا.)2017-2006 ،
با توجه به نقش محوری معلم در این حوزه ،آغاز برنامة ملّی شهاب (شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر) نیز نیازمند پرورش مدرّسان خبرهای بود که در زمینة اصول و سیاستهای
کلّی برنامة شهاب آگاه بوده و با آگاهی کامل معلّمان مناطق تحت پوشش برنامه را مورد
آموزش قرار دهند .بدین منظور دورة آموزشی تحت عنوان «دورة آموزشی تأمین مدرسان
استانی برنامة شهاب» طراحی و اجرا شد .بدون شک ،برنامههای آموزشی که در زمینه توسعه
و پیشرفت طرحهای ملی به کار میروند ،در توفیق یا شکست این طرحها ،نقش
)1. The national association for gifted children (NAGC
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تعیینکنندهای دارند .به عبارت روشنتر ،برنامههای آموزشی آینهی تمام نمای میزان پیشرفت
و انعکاسی از پاسخگویی محتوایی به نیازهای در حال تغییر طرحهای مربوطه هستند .دورة
تأمین مدرّسان برنامة شهاب نیز یکی از دورههای آموزشی است که از آغاز اجرای آزمایشی
برنامة شهاب همهساله ،با هدف آموزش مدرسان میانی برنامة شهاب در حال برگزاری است.
با توجه به اینکه این دورة آموزشی از لحاظ کیفیت و محتوا ،قلب تپنده برنامة شهاب است،
ارزیابی کیفیت آموزش در این دوره مورد تأکید است .اطالعات به دست آمده از ارزیابی
بیانگر کیفیت فعالیت یادگیرندگان ،مدرسان و اساتید ،منابع اطالعرسانی و فضای برگزاری
دورههای آموزشی است.
ازآنجاییکه ماهیت آموزش ،کیفی است ،سنجش و ارزیابی اثربخشی آن نیز بسیار
دشوار است ،چراکه عوامل و متغیرهای زیادی بر آن تأثیر میگذارند .اما دستاندرکاران و
مجریان ،بدون داشتن ابزاری برای بررسی و سنجش نتایج دورة آموزشی برگزارشده ،قادر
به اثبات تأثیرگذاری مورد انتظار دورههای آموزشی بر روند پیشروی برنامة شهاب نمیباشند؛
بنابراین برقراری مکانیسمهای بازخوراند و تبیین نیازهای یادگیرندگان و مخاطبان دورههای
آموزشی تأمین مدرّسان میانی برنامة شهاب ،دارای نقش حیاتی در وارسی ،طراحی و توسعة
برنامههای آینده دارد .بهبود و ارتقای مداوم کیفیت برنامة شهاب ،مستلزم بررسی مستمر
وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن است که در این رابطه نظرات مدرّسان
میانی که در بخشی از فرایند برنامة شهاب ،بهعنوان یادگیرنده و در بخش دیگری از فرایند
برنامة شهاب بهعنوان مدرّس ایفای نقش میکنند ،بسیار حائز اهمیت و راهگشاست .به همین
دلیل ،پژوهش حاضر با دو هدف طراحی و اجرا شد:
 .1طراحی شاخص برای ارزیابی دورة تأمین مدرس برنامة شهاب
 .2ارزیابی دورههای برگزار شده تأمین مدرس برنامة شهاب در سالهای 15-19-13
پرسشهای پژوهش
 -1کیفیت برگزاری دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر شرکتکنندگان دوره به
چه صورت است؟
 -2امکانات و تجهیزات دورة تأمین مدرس برنامة شهاب به چه صورت است؟
 -3برنامه آموزشی و درسی دورة تأمین مدرس برنامة شهاب به چه صورت است؟
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 -9مهمترین پیشنهادها برای ارتقای دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر مدیران و
دانش آموختگان دوره چیست؟
 -5انتقادهای وارد بر دورة تأمین مدرس برنامة شهاب از نظر مدیران و دانش
آموختگان دوره چیست؟

روش
رویه ارزیابی کیفیت دوره آموزشی در این پژوهش از  9گام اصلی تشکیل شده است که
بهطور خالصه در نمودار  1نشان داده شده است.

نمودار  .1گامهای اصلی پژوهش

در اولین گام با انجام مطالعات کتابخانهای مدلی مناسب برای یافتن معیارها و
شاخصهای ارزیابی کیفیت آموزش یافته شده است .در گام دوم با استفاده از معیارها و
شاخصهای یافته شده ،به مقایسه و دستهبندی این معیارها و شاخصها نسبت به یکدیگر
پرداخته شده است و مدل نظارت بر دورة تأمین مدرسان استانی برنامة شهاب طراحی شد
(نمودار  .)2در گام سوم ،بر اساس مدل ،پرسشنامهای برای سنجش معیارها و شاخصهای
یافته شده طراحی شد .در گام چهارم ،با استفاده از همان شاخصها به ارزیابی عملکرد
دورههای آموزشی برگزار شده در سالهای  19 ،13و  15پرداخته شده است.
الگوی نظارت بر دورة تأمین مدرّسان استانی برنامة شهاب
با جمعبندی مدلهای مورد بررسی و استخراج مؤلفههای موردنیاز ،الگوی نظارت بر
دورة تأمین مدرّسان استانی برنامة شهاب طراحی شد و برای هر مؤلفه شاخصهایی تنظیم
گشت .نمودار  2این الگو را نشان میدهد.
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نمودار  .2مدل نظارت بر کیفیت دورة آموزشی تأمین مدرسان استانی برنامة شهاب

جامعة آماری پژوهش شامل تمامی افراد شرکتکننده در دورة تأمین مدرّسان استانی
برنامة شهاب در سالهای  19-13و  15بود .پرسشنامة طراحی شده در اختیار تمامی
شرکتکنندگان قرار گرفت .برخی افراد پرسشنامه را تکمیل نکردند و یا به مسئول
جمعآوری تحویل ندادند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  89نفر در سال  ،13تعداد
 118نفر در سال  19و تعداد  253نفر در سال  15مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار پژوهش حاضر ،پرسشنامة محقّقساخته مبتنی بر مدل نظارت بر کیفیت دورة
آموزشی تأمین مدرسّان میانی برنامة شهاب بود .سؤاالت پرسشنامه بر اساس شاخصها و ابعاد
استخراجشده از مدل ،طراحی شدند .نحوه نمرهگذاری پرسشنامه سنجش کیفیت دورة
آموزشی تأمین مدرسان برنامه شهاب به صورت زیر است:
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همانطور که در نمودار  2نشان داده شده است ،این پرسشنامه شامل  90سؤال است که
در زمینه محتوای علمی دوره ،کیفیت محیط آموزشی و کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی
دوره طراحی و از شرکتکنندگان خواسته میشود که میزان موافقت خود با هر سؤال را در
یک طیف لیکرت از ( 5-1بسیار زیاد ( – )5بسیار کم ( ))1نمرهگذاری کنند .بعد از

جمعآوری پرسشنامهها ،سؤاالت مربوط به هر مؤلفه (محتوای علمی دوره ،کیفیت محیط
آموزشی و کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی) نمرهگذاری و نمره کل برای هر مؤلفه
محاسبه میشود (ارتباط سؤاالت و شاخصها در نمودار  2نشان داده شده است).
جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده ،ابتدا هدف کلی پژوهش و
اهداف ویژه آن بهطور شفاف نگارش شدند .اهداف ویژه متغیرهای مختلف (محتوای علمی
دوره ،کیفیت محیط آموزشی دوره ،کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی دوره) توضیح داده
شد .جامعه پژوهش که شامل مدرسان میانی برنامه ملی شهاب بود و مشخصات آنها بهطور
کامل توضیح داده شد .سپس این اطالعات به همراه اصل پرسشنامه و جدول بررسی روایی
محتوایی در اختیار  6تن از متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی که با توجه به سابقه مطالعات
و پژوهشهایشان آگاه به موضوع ارزشیابی دورههای آموزشی بودند ،قرار داده شد و از
ایشان خواسته شد که با توجه به هدف کلی و اهداف جزئی ،مناسب بودن هر سؤال برای
سنجش آن بعد را مشخص کنند .پس از جمعآوری نظرات متخصصان شاخص درجه توافق
کلی 1محاسبه شد که در حد مطلوب بود .برای محاسبه این شاخص تعداد سؤاالتی که مناسب
بودن آنها توسط  %100متخصصان مطلوب یا کامالً مطلوب تشخیص داده شده بود؛ بهعالوه
سؤاالتی که مناسب بودن آنها توسط  %100متخصصان نامطلوب یا کامالً نامطلوب تشخیص
داده شده بود بر تعداد کل سؤالها تقسیم شد:
تعداد توافق مشاهدهشده بین متخصصان/تعداد کل سؤاالت=IRA

برای تعیین شاخص روایی محتوا برای کل ابزار ،2از این فرمولها استفاده شد:
= I-CVIمجموع تعداد متخصصانی که مناسب بودن هر سؤال را مطلوب تشخیص دادند
 /تعداد کل متخصصان
= /S-CVIتعداد کل سؤاالت  I-CVIمجموع
1. Inter rater agreement -IRA
2. Scale Content Validity Index- S-CVI
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نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای درجه توافق کلی ( ،)IRA= %86/6مناسب بودن
هر سؤال ( )I-CVI = %10و روایی محتوای کل ابزار ( )S-CVI =%1943بیانگر این است
که پرسشنامه سنجش کیفیت دورة آموزشی تأمین مدرسان برنامة شهاب مطلوب است.
در انتهای پرسشنامه سؤاالتی در مورد پیشنهادها و انتقادهای شرکتکنندگان پرسیده
شد که پس از جمعآوری پرسشنامهها ،با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار
گرفتند .مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از :تعیین هدف ،نمونهگیری ،رمزگذاری و
طبقهبندی مقولهها .بر این اساس ،پاسخهای شرکتکنندگان مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته
و در جداول  1 ،8و  10خالصه شدند.

یافتهها
اطالعات توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش به صورت زیر بود:
جدول  .1اطالعات توصیفی شرکتکنندگان در پژوهش
ویژگیهای شرکتکنندگان دوره /سال مورد بررسی
جنسیت

مدرک تحصیلی

سن

سابقة تدریس

1313

1319

1315

کل

زن

23

56

100

171

مرد

61

69

159

271

کارشناسی

5

2

12

11

کارشناسی ارشد

71

100

230

901

دکتری

8

16

11

35

30-20

3

10

27

90

90-31

26

91

123

118

50-91

98

97

87

182

60-51

5

2

9

11

5 -1

5

10

1

29

10-6

3

18

73

19

15-11

9

12

38

59

20-16

11

23

91

75

25-21

33

29

63

120

30-26

23

17

29

69

35-31

2

0

3

5

00
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جهت مقایسه متغیرهای محتوای علمی دوره ،کیفیت محیط آموزشی و کیفیت تدریس
اعضای هیئتعلمی در  3سال متفاوت ( 19 ،13و  ،)15پیش از اجرای آزمون آماری،
مفروضههای تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت .این مفروضهها عبارتند از:
 .1نمونهها بهصورت تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب شوند.
 .2متغیر مورد مطالعه در هر یک از جامعهها دارای توزیع نرمال باشد.
 .3واریانسها متغیر مورد بررسی در همه جامعهها برابر باشند.
بهمنظور بررسی طبیعی بودن دادهها و همگنی واریانسها به ترتیب از آزمون
کلوموگروف -اسمیرنوف و لوین برای متغیرهای محتوای علمی دوره ،کیفیت محیط
آموزشی و کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی دوره در سالهای  15 ،19 ،13استفاده شد.
نتایج حاصل از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف حاکی از نرمال بودن متغیرهای مورد
بررسی در  3سال است .همچنین نتایج حاصل از آزمون لوین نشان داد که این آزمون برای
هر یک از متغیرهای وابسته از نظر آماری معنیدار نیست که نشان دهندة برابری واریانس
خطا است .پس از بررسی پیشفرضهای آماری ،تحلیل واریانس بهمنظور مقایسة متغیرها در
سالهای متفاوت اجرا شد .نتایج حاصل از این بررسی در ادامه آورده شده است.


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

بهمنظور بررسی محتوای علمی دوره در سالهای  19-13و  15پاسخهای یادگیرندگان
به سؤالهای مربوط ،مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت محتوای علمی دوره ،عوامل ارزش
علمی و کاربردی درس ،روشنی و سازماندهی مطالب ،جامعیت مطالب آموزش داده شده
و مطالب خواندنی و تکالیف عملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جدول 2
نشاندهنده وضعیت کلی محتوای علمی دوره با توجه به نظر یادگیرندگان است.
جدول  .2دادههای توصیفی مربوط به محتوای علمی دوره در سالهای  39-39و 39
انحراف

حداقل نمره

حداکثر نمره

سال برگزاری

استاندارد

کسبشده

کسبشده

13

89

56/19

12/01

39

86

19

120

51/97

11/80

25

85

15

259

71/80

1/61

39

10

کل

958

66/56

12/90

25

10

دوره

تعداد

میانگین
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین محتوای علمی دوره طی سالهای
 19-13و  15در حال افزایش است .بهویژه در سال  15نسبت به سالهای  13و  19رشد
قابلتوجهی در محتوای علمی دوره آموزشی صورت گرفته است .بهمنظور بررسی معناداری
آماری تفاوت مشاهدهشده و با توجه به برقراری پیشفرضهای الزم از آزمون تحلیل
واریانس استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به محتوای علمی دوره در سالهای  39-39و 39
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

بین گروهی

16751/29

میانگین مجذورات

df
2

8371/623

درونگروهی

93515/35

956

11/578

کل

60279/515

958

F
75/101

سطح معناداری
0 /0

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان میدهد که تفاوت بین گروهها
از لحاظ آماری معنادار است .بهعبارتدیگر محتوای علمی دورههای برگزارشده در
سالهای  13و  19و  15با یکدیگر متفاوت هستند .بهمنظور بررسی این مسئله که این تفاوت
در کدام سالها معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون
توکی نشان میدهد که محتوای علمی سال  15بهطور معناداری از سالهای  13و  19بهتر
بوده است .از لحاظ محتوای علمی بین سالهای  13و  19تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.


کیفیت محیط آموزشی دورة تأمین مدرّسان استانی شهاب در سالهای  19-13و

15
بهمنظور بررسی کیفیت محیط آموزشی دوره در سالهای  19-13و  15پاسخهای
یادگیرندگان به سؤالهای مربوط ،مورد بررسی قرار گرفت .جدول  9نشاندهنده وضعیت
کلی محیط آموزشی دوره با توجه به نظر یادگیرندگان است.
جدول  .9دادههای توصیفی مربوط به کیفیت محیط آموزشی دوره در سالهای  39-39و 39
سال برگزاری
دوره

تعداد

میانگین

انحراف

حداقل نمره

حداکثر نمره

استاندارد

کسبشده

کسبشده

13

89

20/12

9/32

11

30

19

120

17/20

9/58

6

30

15

259

29/10

9/61

7

30

کل

958

21/87

5/93

6

30
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین کیفیت محیط آموزشی دوره در
سال  15نسبت به سالهای  13و  19رشد قابلتوجهی داشته است .اما میانگین کیفیت محیط
آموزشی در سال  19در مقایسه با سالهای  13و  15کمتر بوده است .بهمنظور بررسی
معناداری آماری تفاوت مشاهدهشده از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج حاصل در
جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به کیفیت محیط آموزشی دوره در سالهای 39-39
و 39
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

بین گروهی

3739/27

2

1867/13

درونگروهی

8831/12

956

20/82

کل

12565/31

958

F
81/69

سطح
معناداری
0 /0

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که تفاوت بین گروهها
از لحاظ آماری معنادار است .بهعبارتدیگر کیفیت محیط آموزشی دورههای برگزار شده
در سالهای  13و  19و  15با یکدیگر متفاوت هستند .بهمنظور بررسی این مسئله که این
تفاوت در کدام سالها معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج حاصل از
آزمون توکی نشان داد که کیفیت محیط آموزشی دوره در سال  15بهطور معناداری از
سالهای  13و  19بهتر بوده است ،همچنین کیفیت محیط آموزشی دوره در سال  13در
مقایسه با سال  19بهطور معناداری مناسبتر بوده است.


کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی دورة تأمین مدرّسان استانی شهاب در سالهای

 19-13و 15
بهمنظور بررسی کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی در سالهای  19-13و  15پاسخهای
یادگیرندگان به سؤالهای مربوط ،مورد بررسی قرار گرفت .جدول  6نشاندهنده وضعیت
کلی کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی دوره با توجه به نظر یادگیرندگان است.
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جدول  .6دادههای توصیفی مربوط به کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی در سالهای  39-39و
39
سال برگزاری

انحراف

حداقل نمره

حداکثر نمره

استاندارد

کسبشده

کسبشده

31

70
70
75
75

تعداد

میانگین

13

89

50/37

10/03

19

120

50/72

1/59

22

15

259

61/92

7/71

92

کل

958

57/03

10/13

22

دوره

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،میانگین کیفیت تدریس دوره طی سالهای
 19-13و  15در حال افزایش است .بهویژه در سال  15نسبت به سالهای  13و  19رشد بسیار
قابلتوجهی در کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی دوره صورت گرفته است .بهمنظور
بررسی معناداری آماری تفاوت مشاهدهشده از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج
حاصل در جدول  7نشان دادهشده است.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی در سالهای
 39-39و 39
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

بین گروهی

8377/33

2

9188/66

درونگروهی

21836/32

956

79/78

کل

30213/66

958

F
56/01

سطح
معناداری
0 /0

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که تفاوت بین گروهها
از لحاظ آماری معنادار است .بهعبارتدیگر کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی در دورههای
برگزار شده در سالهای  13و  19و  15با یکدیگر متفاوت هستند .بهمنظور بررسی این مسئله
که این تفاوت در کدام سالها معنادار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج حاصل
از آزمون توکی نشان میدهد که کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی در سال  15بهطور
معناداری از سالهای  13و  19مناسبتر بوده است .از لحاظ کیفیت تدریس اعضای
هیئتعلمی بین سالهای  13و  19تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
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نتایج و یافتههای کیفی :در این بخش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا پیشنهادها،
انتقادها ،نظرات و سؤالهای بیپاسخ باقیمانده شرکتکنندگان در دورههای تأمین مدرسان
استانی برنامة شهاب تحلیل و در جداول جداگانه دستهبندی شد .نحوه جمعآوری اطالعات
بدینصورت بود که در انتهای سؤاالت کمی ،دو سؤال تشریحی نیز پرسیده شده بود:
 .1مهمترین انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینه این دوره و برنامة شهاب را در این
قسمت یادداشت فرمایید.
 .2چه سؤالهایی در زمینة برنامة شهاب ،همچنان در ذهن شما بیپاسخ باقی مانده
است؟
پاسخهای شرکتکنندگان در دوره با تکنیک تحلیل محتوا بر اساس شاخصهای
محتوای علمی دوره ،کیفیت محیط آموزشی و روش تدریس اعضای هیئتعلمی تحلیل و
دستهبندی شدند .نتایج حاصل در جداول  1 ،8و  10گردآوری شده است:
جدول  .8انتقادها ،پیشنهادها و سؤالهای مدرّسان استانی شهاب در سال 1939
متغیر موردبررسی

انتقادها

پیشنهادها

نیاز به کار کارشناسی و ارجاع علمی
بیشتری دارد
محتوای آموزشی تکراری بود و بهروز
نبود
محتوای علمی دوره

دوره طوالنی بود و مباحث قابلیت
جمعبندی در یک روز را داشتند
وجود تضادهایی در تدریس (چه در
دیدگاه نظری و چه در دید عملی)
روشن نشدن مسیر راه

کیفیت محیط
آموزشی

باز هم بهصورت آزمایشی
اجرا شود
هماهنگی و همفکری الزم بین
اساتید ایجاد شود.
شتاب و عجله نداشته باشیم.
نظارت بر اجرای طرح جدی
گرفته شود

کالسها نامناسب (از لحاظ صندلی،

اینترنت فراهم باشد

تهویه ،تعداد شرکتکنندگان)

سیستم سرمایشی و گرمایشی

خدمات رفاهی متوسط و ضعیف

مناسب باشد

آماده نبودن اساتید دوره جهت تبیین و

تأکید بیشتر بر کاربردها و

کیفیت تدریس

توجیه مدرسان استانی

چالشهای پیش رو

اعضای هیئتعلمی

اساتید به دلیل اطالعات کم از پاسخگویی
طفره میرفتند.

بر ساختار اجرایی تأکید شود
نه دانشافزایی

سؤالها
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متغیر موردبررسی

سؤالها

انتقادها

پیشنهادها

در زمینه مباحث مربوط به خانواده از

اجرا بهصورت کارگاهی و با

اساتید مطلعتری استفاده گردد

تعامل بیشتر فراهم شود.

مطالب متفرقه و نامربوط به طرح ارائه

از اساتید توجیه شده در زمینه

میشد.

طرح استفاده شود.

عدم هماهنگی و همفکری اساتید دوره
عدم پاسخگویی به چالشها و نگرانیهای
همکاران
کاربردی نبودن مطالب
تأکید بر حفظ مباحث بهجای تأکید بر
منش و بینش

جدول  .3انتقادها ،پیشنهادها و سؤالهای مدرّسان استانی شهاب در سال 1939
متغیر مورد
بررسی

انتقادها

پیشنهادها

سؤالها

مدرسان میانی با کادر علمی
و اجرایی برنامه شهاب در

محتوای علمی
دوره

قالب شعارگونه ....مدرسان
میانی با معلمان سروکار

ارتباط باشند تا در صورت
لزوم سؤاالت پاسخ داده شود.

نحوه آگاهسازی والدین به
چه صورت است؟

دارند و نیازمند راهکار

وجود بسترهای تشویقی برای

اجرایی هستند.

مدرسان میانی (صدور کارت

کمبود زمان

مدرسی یا گواهی مربوطه)

سرانجام این برنامه به کجا

پراکندگی محتوا

جلسات توجیهی برنامه شهاب

میانجامد؟

مواد آموزشی کمتر در

پیش از برگزاری دوره از

دسترس بود

طرف شهرستانها برگزار

آیا بهتناسب استعدادهای

محتوای آموزشی بسیار

شود.

دانش آموزان مدارس خاص

کلی بود درحالیکه

کتب ،منابع و جزوات مدون

با گرایش و رشتههای

مدرسان میانی باید بهطور

وجود داشته باشد.

جزئی مطالب را ارائه کنند.

زمان تشکیل دوره زودتر
باشد تا در صورت نیاز دوره
تکمیلی برگزار شود.

تحصیلی خاص دایر میشود؟
نقش خانوادهها و مؤسسات
خصوصی در برنامهریزی و
پیش روی طرح کجاست؟

کیفیت محیط
آموزشی

مکان نامناسب
در برخی موارد پذیرایی
زیاد و اسراف

تحلیل دورة تأمین مدرّس برنامة ملی شناسایی و هدایت استعدادهای...
متغیر مورد
بررسی

انتقادها

پیشنهادها

09

سؤالها

محدود بودن دانش اساتید
معکوس عمل کردن برخی
از اساتید دوره
عدم انسجام اساتید در
پاسخگویی به سؤاالت
مطالب بهصورت عملی و
کیفیت تدریس

کارگاهی ارائه شود.

اعضای

در انتخاب اساتید رابطه

هیئتعلمی

حرف اول را زده بود نه

مدلی از تدریس به معلمان
برای مدرسان میانی فراهم
گردد.

ضابطه
روش آموزشی سخنرانی
بود
عدم صبر و حوصله اساتید

جدول  .11انتقادها ،پیشنهادها و سؤالهای مدرّسان استانی شهاب در سال 1939
انتقادها

پیشنهادها

سؤالها

متغیر موردبررسی

جدی نگرفتن برنامه

قبل از ورود به دوره پیشزمینه

اگر دانشآموزی

شهاب از دید اساتید

ایجاد شود.

بیاستعداد شناخته شود چه

دوره

استفاده از متخصصان علوم

باید کرد؟

اساتید مدرک مرتبط

شناختی

نداشتند.

استفاده از تجارب و دانش علمی

معلم به چه میزان در این

عدم انسجام در اجرا و

و تخصصی اساتید برتر دانشگاه

برنامه حمایت میشود؟

ارائه محتوا
کمبود زمان -ساعات

قرار دادن ارزشیابی توصیفی در
مباحث درسی و نحوه استفاده از

دورههای تکمیلی برای

محتوای علمی

تلفشده زیاد بود.

آن در برنامه شهاب

مدرسان برگزار خواهد

دوره

مطالب تکراری بود.

باال بردن انگیزه معلم (تأثیر در

شد؟

چندعاملی نبودن ابزار

ارزشیابی ساالنه)

شناسایی

نظارت و ارزیابی از برنامه جدی

چگونگی جایدهی دانش

در هدایت حرفی برای

گرفته شود.

آموزان استثنایی در این

گفتن وجود نداشت

زمینه ارتباط بعدی بین مدرسان

برنامه؟

آموزش والدین درست

میانی و اساتید و کادر اجرایی

آینده و امکان تداوم

توضیح داده نشد.

فراهم شود.

طرح؟
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متغیر موردبررسی

پیشنهادها

انتقادها
پکیج آموزشی نداشت

کیفیت محیط

مکان مناسب نبود

سؤالها
هدایت؟

دوره در استانهای نزدیک به هم
در نظر گرفته شود

آموزشی
پاسخگو نبودن اساتید
پایین بودن انگیزه
اساتید دوره

در کالس بحث و تبادلنظر

کاربردی و عملی

صورت گیرد.

نبودن

بهصورت کارگاهی برگزار شود.

کیفیت تدریس
اعضای

استفاده از روش

کاربردیتر باشد بهویژه در مورد

هیئتعلمی

سخنرانی و معلم محور

دغدغهها و چالشها

بودن کالسها

تعداد اساتید کمتر اما مجربتر

عدم توجیه مناسب
مدرسان میانی
عدم توجه اساتید به
محتوای دوره

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با دو هدف طراحی و اجرا شد:
 .1طراحی شاخص برای ارزیابی دورة تأمین مدرّس برنامة ملّی شهاب
 .2ارزیابی دورههای برگزار شده تأمین مدرّس برنامة ملّی شهاب در سالهای -19-13
.15
در اولین گام با انجام مطالعات کتابخانهای مدلی جهت ارزیابی کیفیت آموزش دورة
تأمین مدرّسان برنامة شهاب طراحی شد (نمودار شماره  .)1در گام دوم با استفاده از معیارها
و شاخصهای مدل ،به مقایسه و دستهبندی معیارها و شاخصها نسبت به یکدیگر پرداخته
شد .در گام سوم ،پرسشنامهای برای سنجش معیارها و شاخصهای یافته شده طراحی شد و
در گام چهارم ،با استفاده از همان شاخصها به ارزیابی عملکرد دورههای آموزشی
برگزارشده در سالهای  19 ،13و  15پرداختهشده است .سه دوره برگزارشده دوره تأمین
مدرّس برنامة شهاب بر اساس سه شاخص کلی و زیرمقیاس هایشان مورد بررسی قرار گرفتند.
این شاخصها عبارت بودند از:
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الف) محتوای علمی دوره (ارزش علمی و کاربردی درس ،روشنی و سازماندهی
مطالب ،جامعیت مطالب آموزش داده شده ،مطالب خواندنی و تکالیف)
ب) محیط آموزشی
ج) کیفیت تدریس (عالقه و اشتیاق اعضای هیئتعلمی به موضوع ،تعامل گروهی و
مشارکت کالسی ،تعامل اعضای هیئتعلمی با یادگیرندگان ،مدیریت زمان ،امتحان و
نمرهگذاری)
دادههای حاصل از پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  Spss23و با آزمون آماری تحلیل
واریانس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .یافتهها نشان دادند که محتوای علمی سال 15
بهطور معناداری از سالهای  13و  19بهتر بوده است .از لحاظ محتوای علمی بین سالهای
 13و  19تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .همچنین بررسی زیرمقیاس ها نشان داد که در
کلیه زیر مقیاسهای مرتبط با محتوای علمی ،دوره آموزشی برگزارشده در سال  1315برتری
دارد و در اغلب زیر مقیاسها بین دو دوره سالهای  13و  19تفاوت معناداری مشاهده
نمیشود (به غیر از تکالیف عملی و مطالب خواندنی که در سال  13بهتر از سال  19بوده
است) .در تبیین این یافته باید در نظر داشته باشیم که فرایند آموزش و یادگیری از عوامل
تضمین کیفیت دورههای آموزشی است .آموزش و یادگیری عبارت است از کنش و واکنش
میان یادگیرنده و یاددهنده و منظور از آن ،تغییر مطلوب در عملکرد و رفتار یادگیرنده است؛
بنابراین استفاده از محتوای علمی مناسب و روزآمد میتواند در پرورش مدرسان با معلومات
مناسب علمی ،عملی و کارآمد مؤثر بوده و پاسخگوی نیازهای تخصصی جامعه در ارتباط
با پرورش کودکان مستعد باشد (معینی و پاینده.)1386 ،
همچنین بررسی شاخص کیفیت محیط آموزشی نشان داد که این شاخص نیز همانند
شاخص محتوای علمی ،در سال  15بهطور معناداری از سال  13و  19بهتر بوده است .همچنین
کیفیت محیط آموزشی دوره در سال  13در مقایسه با سال  19بهطور معناداری مناسبتر بوده
است .در تبیین این یافته باید به این مسئله توجه شود که در الگوهای ارزیابی و تضمین کیفیت
برنامههای آموزشی ،همواره عامل امکانات و خدمات پشتیبانی بهعنوان عنصری اساسی مورد
بررسی و توجه قرار میگیرد .برای مثال عامل امکانات و خدمات در الگوی ارزیابی کیفیت
خدمات آموزشی اجوکوال 1بهعنوان تسهیالت فیزیکی؛ در الگوی تعالی سازمانی ()EFQM
1. Eduqual
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با عنوان مشارکت و منابع؛ در الگوی سرکوال با عنوان ملموسات؛ در الگوی ارزیابی کیفیت
خدمات آموزشی هالفورد و ریندر با عنوان منابع یادگیری و در سایر الگوها با عناوین
متفاوتی شناختهشده و مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین ارتقای کیفیت محیط آموزشی
جهت باال بردن کیفیت دورههای آموزشی پیش رو باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بررسی شاخص کیفیت تدریس اعضای هیئتعلمی نیز نشاندهنده ،برتری دورة
آموزشی سال  15در مقایسه با سالهای  13و  19است .از لحاظ روش تدریس اعضای
هیئتعلمی بین سالهای  13و  19تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .همچنین بررسی زیر
مقیاسها نشان داد که در کلیه زیرمقیاسهای مرتبط با روش تدریس اعضای هیئتعلمی،
دورة آموزشی برگزارشده در سال  15برتری دارد و در اغلب زیر مقیاسها بین دو دوره
سالهای  13و  19تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .البته الزم به ذکر است که میزان عالقه
و اشتیاق اعضای هیئتعلمی در سال  19بهطور معناداری از سال  13بیشتر بوده است؛ همچنین
تعامل گروهی و مشارکت کالسی در سال  13از سال  19بهطور معناداری بیشتر بوده است.
در تبیین این یافته باید به این نکته توجه داشت که اعضای هیئتعلمی از مؤثرترین و
کارسازترین مؤلفههای نظام آموزش هستند .در فرایند ارزشیابی ،خواه درونی و خواه بیرونی
هیئتعلمی باید بهعنوان یک کل و در باهم نگری با سایر عوامل تشکیلدهنده گروه
آموزشی بهعنوان یک نظام دیده شود و مورد قضاوت قرار گیرد (سعیدی پور.)1389 ،
با توجه به یافتههای پژوهش ،سؤالها و نقاط مبهمی مطرح میشوند که مطرحشدن و
تصمیمگیری در مورد آنها میتواند در باال بردن کیفیت دورههای تأمین مدرس در سالهای
آینده کمککننده باشد .این سؤالها عبارتاند از:
 .1اغلب مدرّسان میانی که برای آموزش انتخاب میشوند ،مردان هستند (بهویژه در
سالهای  13و  .)15دلیل این انتخاب چیست و به نظر اعضای شورای راهبری و کمیتة علمی-
فنی نیاز به تغییر در این شرایط هست یا خیر؟
 .2اغلب مدرّسان در بازههای سنی  90-31سال ( 118نفر) و  50-91سال ( 182نفر)
قرار دارند .آیا بهتر نیست سرمایهگذاری روی مدرّسان کم سن تر انجام پذیرد تا سالهای
بیشتری بتوان از انباشت تجربه و دانش آنها استفاده کرد؟
 .3در مجموع این  3سال ،اغلب مدرّسان میانی با سابقه  25-21سال در این دورهها
شرکت داشتهاند ،با توجه به اینکه  30سال زمان بازنشستگی کارکنان است ،آیا بهتر نیست
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سرمایهگذاری روی مدرسانی انجام پذیرد که عالوه بر داشتن سابقه تدریس مناسب (بین
 )15-10سال ،زمان کافی برای انتقال تجربه و دانش آنها به برنامة نوپای شهاب وجود داشته
باشد؟
 .9با توجه به اینکه  19پایینتر از سالهای  13و  15بود ،این دوره در چه مکانی
برگزار شد؟ ویژگیهای منفی آن چه بود؟ ویژگیهای مثبت مکان برگزاری دورهها در سال
 15چه بود؟
 .5روش تدریس اعضای هیئتعلمی در سال  15چه تفاوتی با سالهای  13و 19
داشت؟
 .6تکالیف عملی و مطالب خواندنی در سال  19چه ویژگی داشته که از دو سال دیگر
نامناسبتر بوده است؟
 .7چرا تعامل گروهی و مشارکت کالسی در سال  19در مقایسه با دو سال دیگر کمتر
بوده است؟
 .8تفاوت ارزشیابی پایانی سالهای  19-13و  15چه بوده است؟
در پایان باید توجه داشت که یک دورة آموزشی موفق در حوزة تأمین مدرسان برنامه
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر باید بتواند تواناییهای مدرسان را بهعنوان عضوی از تیم
پرورشدهندگان استعدادهای برتر در راستای ارتقای مهارتهای فرزندان جامعه توسعه دهد.
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
گرفته شده ،بهطور کامل و بهخوبی انجام دهند؛ آن دوره موفقیتآمیز بوده است و در غیر
این صورت ،این دوره شکست خورده است .بنابراین قضاوت اصلی در خصوص این برنامه
منوط به بررسی عملکرد دانشآموختگان این دوره است (علی یاری2007 ،؛ ابت.)1118 ،
برنامهریزی در راستای تقویت و تعدیل عوامل مثبت و منفی مؤثر بر کیفیت دوره آموزشی
توسط متولیان امر میتواند بر کیفیت این دوره اثر مثبتی بر جای گذارد.
امید است با بررسی نقاط مبهم ،اصالح و تقویت دورههای تأمین مدرّس برنامة شهاب،
بتوان نیروی مضاعفی به قلب تپندة شهاب وارد ساخت و سالبهسال شاهد باال رفتن کیفیت
آموزش و به دنبال آن اثربخشی بیشتر این برنامة نوپا باشیم.
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پیشنهادها برای بهبود برگزاری دورة تأمین مدرّسان استانی
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،به نظر میرسد توجه به نکات زیر میتواند در
بهبود برگزاری دورة تأمین مدرسان استانی برنامة شهاب نقش به سزایی ایفا کند:


شود.



انتخاب اساتید دورة آموزشی مدرّسان استانی با دقت و حساسیت بیشتری انجام
محتوای آموزشی دوره از پیش تدوین و در قالب پکیج آموزشی ارائه شود.
برنامهریزی برای برگزاری دوره آموزش مدرّسان استانی از  6ماه قبل از برگزاری

دوره انجام شود.









جلسات هماهنگی و همفکری بین اساتید دوره برگزار شود.
مکان برگزاری دوره آماده باشد.
نقاط مبهم و سؤاالت بیپاسخ بررسی و حل شوند.
پکیج هدایت طراحی و تدوین شود.
برنامههای باال بردن انگیزه برای معلمان در نظر گرفته شود.
طرح درس برای مدرّسان استانی آماده شود.
محتوی دوره طوری تنظیم شود که کارگاهی و عملی باشد.
از اساتید مجرب که عملکرد بهتری داشتهاند ،استفاده شود.

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی



بر اساس این پژوهش کیفیت آموزشی دورة تأمین برنامة ملّی شهاب از نگاه

یادگیرندگان دوره مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای هیئتعلمی دوره و همچنین
برگزارکنندگان دوره نادیده گرفته شده است.


کیفیت آموزش دوره بهطورکلی مورد بررسی قرار گرفته است و تکتک اعضای

هیئتعلمی یا مباحث مورد بررسی قرار نگرفته است.

 برای ارزیابی از پرسشنامه با مقیاس لیکرت استفاده شده است ،استفاده از مصاحبه
و پرسشهای تشریحی میتوانست اطالعات بیشتری فراهم سازد.
با توجه به محدودیتها و نتایج ذکر شده پیشنهاد میشود:
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 .1در انتخاب مدرّسان میانی مسائلی نظیر سن و سابقه تدریس و استان محل خدمت
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مدرّسانی انتخاب شوند که بتوان سالهای بیشتر و با بازدهی
باالتر خدمت رسانی کنند.
 .2در انتخاب اعضای هیئتعلمی دقت بیشتری به کار گرفته شود و روش تدریس
اعضایی که در سالهای گذشته نمره ارزشیابی مناسبی کسب نکردهاند ،بازنگری و اصالح
شود.
 .3محیط آموزشی سالهای  19-13و  15موردبررسی قرار گیرند ،عوامل مؤثر در
عدم رضایت یادگیرندگان از محیط آموزشی سال  19شناسایی شود و در سالهای بعد مورد
توجه قرار گیرد.
 .9کیفیت آموزشی دوره از نگاه اعضای هیئتعلمی و برگزارکنندگان دوره نیز مورد
بررسی قرار گیرد.
 .5کیفیت آموزش بهطور جزئی هم مورد بررسی قرار گیرد ،یعنی تکتک اعضای
هیئتعلمی و مباحث مطرح شده در دوره تأمین ،مورد ارزیابی قرار گیرند.
 .6برای به دست آوردن اطالعات بیشتر ،از سایر ابزارها نظیر مشاهده ،مصاحبه و
پرسشهای تشریحی نیز استفاده شود.
این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی است و با حمایت مالی بنیاد ملّی نخبگان انجام
پذیرفته است.
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