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ارزيابي جامع مراکز تربيت معلم استان خوزستان بر اساس الگوي
ارزيابي سيپ CIPP


احمد زندوانيان ناييني
چکيده

ازآنجاکهوزارتآموزشوپرورشبراي تأمينمعلمموردنيازمدارسبهپذيرشوپرورش
يپردازد،درطرححاضر بهارزيابي جامعمراکز تربيت
دانشجودرمراکزتربيتمعلمواستخدامآنهام 
معلمفعالاستانخوزستاناقدامگرديد.در فراينداجراي طرحابتداعواملچهارگانهزمينه ،درونداد،
فرايندوبروندادمبنايکار قرارگرفتند،سپسبراي عاملزمينهششمالک،عاملدروندادهفت
مالک،عاملفرايندهشتمالکوعاملبروندادسهمالک(جمعاً  42مالک)تدوينشدوبراي هر
مالکنيزنشانگرواستانداردتعريفگرديدتابتوانبراساسدادههادربارهوضعيتوميزانمطلوبيت

يباشد .اين
هريک از مالکها و عوامل قضاوت نمود .روش تحقيق اين مطالعه توصيفي پيمايشي م 
مطالعه داراي هفت زير جامعه متخصصان تعليم و تربيت ،رؤسا و معاونان آموزشي ،دانشجويان،
مسووالنامورمالي،مسووالنکتابخانه،استادانوفارغالتحصيالنسهمرکزتربيتمعلمپسرانهودو
دادههاي موردنيازبااستفادهازدهابزار
ميباشد  .
مرکزتربيتمعلمدخترانهاستاندرسالهاي   44-42
پرسشنامه،مصاحبه،چکليستوپروندههاي بايگاني شدهگردآوري شدند.نتايجارزيابي نشان

شامل 
يدهدکههدفاينمراکزکهتربيتمعلمدرمقطعکارداني وبابودجهوزارتآموزشوپرورش
م
يباشددرمقايسهبااهدافجانبي ازوضعيتکامالً مطلوب؛زمينهجغرافيايي،اجتماعي–اقتصادي و
م
فرهنگي مراکزتربيتمعلماستانازوضعيتنسبتاً مطلوب؛دروندادهاي مراکزتربيتمعلماستانو
فرايندهاي ساختي /سازماني ،تدريس /يادگيري و خدماتي /پشتيباني از وضعيت نسبتاً مطلوب و
يباشد .
سرانجاممحصولمراکزتربيتمعلماستانازوضعيتکامالًمطلوببرخوردارم 

کليد واژگان:تربيتمعلم،الگويارزشيابيسيپ 

عضوهيأتعلميمجتمععلومانسانيدانشگاهيزد 
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التعليمبا رشدزياديافزايشمييافت.براي

معلم در هر نظام آموزشي يكي از تحت پوشش تحصيلي قرار دادن اين
عوامل اصلي و تعيينکننده در موفقيت يا جمعيتوتأمينمعلمموردنياز،مسووالنبه
برنامههاي آموزشي و درسي جذبفارغالتحصيالندانشگاههايسراسري
شكست  
ميباشد.مراکزتربيتمعلمدرچندقرناخير و مراکز تربيت معلم و سرباز معلمان

پرداختهاند،اماپسازاجرايسياست تنظيم

در کشورهاي مختلف با هدف تأمين نيروي
انساني مورد نياز آموزش و پرورش تأسيس خانواده و کاهش جمعيت مدرسهرو از 71
شدهاندوهنوز دربعضيکشورهامانندايران ميليون به  72/6ميليون نفر از دهه هفتاد به

فعالند.ازنظرتاريخي،کشيشفرانسوي ژان بعدوزارتآموزشوپرورشبامازادنيروو
باتيستدوالسال(،)7567-7171اولينکسي عدم نياز به نيروي انساني جديد در بعضي
است که به نقش تربيت معلم در بهبود استانهاازجملهتهرانمواجهگرديدکهپيامد
آموزشپيبردهومرکزتربيتمعلمتأسيس آن ادغام يا تعطيل کردن مراکز تربيت معلم
کرده است (کاردان .)7847 ،سابقه تأسيس بود .با اين همه ،هنوز در بعضي استانهاي
مراکز تربيت معلم در ايران به وزارت محروم و يا جنگزده مانند خوزستان و
(ه.ش)برميگردد کردستانبهدليلنيازبهنيرويانساني،مراکز

نصيرالدولهدرسال7831
کهتأسيسدارالمعلمينودارالمعلماتتوسط تربيتمعلمفعالهستند.در حالحاضردر
مجلستصويبشدهاست(ضميري .)7816،استانخوزستانسهمرکزتربيتمعلمپسرانه
از آن زمان به بعد براي تربيت معلم مراکز حضرترسولاکرم(ص)دراهواز،حضرت
متعددي با عناوين گوناگون از جمله امام رضا (ع) در انديمشک و شهيد رجايي
دانشسراي مقدماتي ،دانشسرايعالي ،مرکز دردزفولودومرکزدخترانهحضرتفاطمه
تربيتمعلم،دانشگاهتربيتمعلمودانشگاه زهرا(س)دراهوازوحضرتخديجهکبري
تربيتدبيرتأسيسشدهاندکهبعضيازآنها (س) در دزفول در مقطع کارداني فعال
همچنانفعالندوبعضيتعطيلشدهاند.ازآن هستند که بنابر آمار سازمان آموزش و

جا که ايران در طي سالهاي ( 7866 -56ه .پرورش استان ،در سال تحصيلي ،43-47
ش) با نرخ رشد جمعيت  8/6درصد و  7256دانشجودر اينمراکزمشغولتحصيل
بودهاند ،در سال تحصيلي 233 ،44-48

انفجارجمعيتروبروبود،لذاجمعيتالزم
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دانشجوي جديد پذيرش شدهاند و در سال اهداف دروني باشد يا بيروني .عدهاي مانند
تحصيلي  48-42نيز دانشجو پذيرش ديوييکهبراي تعليموتربيتاستقاللقايل
کردهاند .چون چندين سال است که اين هستندوآنرامستقيماً تابعاهدافخارجي

يدانندمعتقدندکهکيفيتآموزشبهتأمين
مراکز به تربيت نيروي انساني ميپردازند نم 
نظارت و ارزيابي همه جانبه به منظور معيارهاي دروني که از خود فرايند رشد
قضاوت درباره کيفيت عملكرد اين مراکز نشأت ميگيرند بستگي دارد .در مقابل
ضروريومنطقياست.

عدهاي آموزش و پرورش را در خدمت


يدهند و براي
به طور کلي،برايارزيابييک سيستم تحقق اهداف خارجي قرار م 
آموزشي يا غيرآموزشي بايد به عملكرد سنجش کيفيت آموزش کاربرد معيارهاي
ساختار سيستم ،عملكرد منابع انساني و بيروني را الزم ميشمارند .لذا بر مبناي
عملكردياتأثيرفعاليتهايمختلف سازمانبر معيارهاي بيروني آموزشي مطلوب توصيف
يشود که کارآيي متعلمان را براي انجام
محيط بيرون توجه الزم مبذول گردد م 
حرفهاي باال ببرد

(کولوبندي .)7812 ،در سيستم دانشگاهي نقشها و وظايف فني و 
(پاکسرشت .)7851 ،از ديدگاه ديگر ،بر

هدف اصلي ارزيابي بررسي نقاط قوت و
يتوان به ارايه
ضعف امور آموزشي ،پژوهشي و خدماتي اساس ديدگاه سيستمي م 
دانشگاه است و بخشهاي آکادميک و تعريف براي کيفيت دروندادها ،کيفيت
غيرآکادميکرادربرميگيرد(ابيلي .)7816 ،فرايندها،کيفيتبروندادهاوکيفيتپيامدها

چالشاصليارزيابي آموزشي شناساييوضع پرداخت(بازرگان.)7115،
موجود به منظور بهبود کيفيت آموزش،

براي رويارويي با چالشهاي فوق،

ااتخاذکردهاند.

افزايششفافيتوپاسخگوييدانشگاهها در دانشگاههاروشهاي مختلفي ر
ميباشد .کيفيت آموزش را براي نمونه در برنامه استراتژيک دانشگاه
برابر جامعه  
توانازديدگاههاي متعددبررسي نمود.از استرالياي غربي ( )7111آمده است که يكي

م
ي
يتوان به ارتباط و بستگي ازضرورياتاوليهفعاليتهردانشگاهتالش
يک ديدگاه م 
يباشد .اين
کيفيت آموزش با اهداف آموزش (دروني يا براي دستيابي به کيفيت باالتر م 
يداند که از طريق
بيروني) توجه نمود .سؤال اساسي در اين دانشگاه خود را متعهد م 
تصميمگيري بهبود

برنامهريزي و فرايندهاي 

ديدگاه اين است که آيا آموزش بايد تابع
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مستمر را دنبال کند زيرا نياز دارد کيفيت و نمودهاست،امادرآيندهممكناستدوباره
اعتاليش را تضمين کند و آن را به طور معضل کمبود معلم در کشور به وجود آيد.
يداري درتمامفعاليتهادنبالنمايد.تأکيد چهارم،درصدفارغالتحصيالندانشگاهيکه
معن 
دولتوجامعهبرکيفيتوعملكردآموزش با مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد
يسازدودانشگاهرا متقاضيجذبدرآموزشوپرورشهستند
موضوعرامهمترم 

عالي 
مكلفميکندتاکيفيتفعاليتهايشراتضمين هر سال رو به افزايش است در حالي که

نموده ،ارتقا بخشد .لذا دانشگاه در زمينه زمينه استخدام و جذب آنها وجود ندارد.
ارزيابي منظم فعاليتها و فرايندها خود را پنجم،الگويارزيابيسيپ درزيرمجموعه
يداند و معتقد است خود ارزيابي الگوهاي برخاسته از رويكرد مبتني بر
متعهد م 
براي دانشگاه به عنوان يک مؤسسه مستقل مديريت قرار دارد .هدف مجموعه الگوهاي
نقشمحوريرادارااست.ازارزيابانبيروني اين رويكرد ،فراهم آوردن اطالعات الزم
نيز در مواردي چون ارايه تضمين عيني و براي کمک به مديران و تصميمگيران
ميباشد (سيف .)7816 ،مخاطبان
قابليتاعتباردانشگاهاستفادهميگردد.بااين آموزشي  
يمگيران
نكته،ضرورتارزيابي از اين مجموعه از الگوها همواره تصم 
همهتوجهبهچند  
يسازد :آموزش و پرورش هستند و جهت فعاليت
مراکز تربيت معلم را آشكارتر م 
نخست ،امروزه محدود بودن منابع مختلف ارزشيابي را خواستههاي تصميمگيران،
مالي و انساني وزارت آموزش و پرورش ،نيازهاياطالعاتيومالکهاياثربخشيتعيين
ميکنند .الگوي سيپ زير مجموعه الگوي

يو کيفي عملكرد مراکز تربيت
ارزيابي کم 
تصميمگرا (بازرگان،

معلمرا نهتنها توجيهبلكهواجبميسازد .ارزيابي مديريتگرا و 
دوم ،وزارت آموزش و پرورش براي تأمين )7843ويازيرمجموعهالگوهايتسهيلدر
تصميمگيري (کيامنش)7843 ،استو کمک

بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود از
ميکند تا تصميمات مربوط به زمينه،

فارغالتحصيالناينمراکزبهرهگرفتهاستو
همچنانآنهارامستقيماًجذبميکند.سوم ،درونداد ،فرايند و برونداد نظام يا برنامه
نظام آموزش و پرورش فعالً در بعضي از بخردانهاتخاذشود (بازرگان .)7843 ،الگوي
استانهابامازادنيرومواجهاستلذااقدامبه سيپمتضمنسههدفعمدهاست:هدايت
تصميمگيري؛ فراهم آوردن اطالعات براي

کاستن يا تعطيل کردن مراکز تربيت معلم
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درکوفهمازپديدههاي سياستگذاران در سطح کشور و استان

پاسخگويي؛ ارتقاي 
مورد ارزشيابي (استافيل بيم و شينكفيلد ،خوزستانکمککندتادرموردتداومفعاليت
7145بهنقلازکيامنش.)7843،اگرچهبراي مراکز تربيت معلم ،توقف فعاليت و يا
ثيردورههايآموزشيبرعملكردو تجديدنظردراهداف،دروندادها،فرايندهاو

ارزيابيتأ
مراکزتربيتمعلمتصميمگيري

کارايي معلمان ميتوان از الگوهاي گوناگون بروندادهاي 
استفادهکرداماالگويسيپبراياينمنظور
مناسبترازسايرالگوهااستزيرابااستفاده


کنند.




ازاينالگو ،ابتدابااستفادهازارزيابيزمينه پيشينه طرح

بهنيازسنجيپرداختهميشودکهبراساسآن


ميتوان به تدوين اهداف پرداخت (براي

مؤسساتتازهتأسيس)وياباارزيابيزمينه
ميتوان تعيين کرد که آيا اهداف مؤسسات

آموزشيمانندمراکزتربيتمعلمهمچناناز
مطلوبيت برخوردار است يا نه؟ پس از
اطمينان از مناسب بودن اهداف آموزشي ،به
دادها،فرايندهاوتأثيردورههاي


ارزيابيدرون
يشود
آموزشي و برون دادها پرداخته م 
(بازرگان.)7818،

در واقع مزيت اصلي ارزيابي مراکز
تربيتمعلماستانخوزستانبراساسالگوي
يبه
سيپ اين است که با نگرش سيستم 
ارزيابي اهداف،ارزيابي زمينه،ارزيابي درون
فراوردههاي

دادها ،ارزيابي فرايند و ارزيابي 
يشود و نقاط قوت و
اين مراکز اقدام م 
يگردد.لذاارزيابي
ضعفاينمراکزروشنم 
يتواند به تصميمگيران و
از اين مراکز م 

ازنظرتاريخي،اولينمطالعهمنسجمدر
ارزشيابي آموزشي را جوزف مايررايس در
سالهاي  7411-14در کشورآمريكاباهدف
درستنوشتنسههزاردانش

مطالعهعملكرد
آموز آمريكايي انجام داده است (کيامنش،
 .)7813درايرانمعاصر نيز کوشش نظامدار
براياستفادهازآزمونجهتارزيابيدانشو
عملكردفرديهمزمانباايجادمدارسجديد
در دهه  7413خورشيدي به صورت
امتحانات داخلي و نهايي در دورههاي
ابتدايي ،متوسطه و عالي رايج گرديد ،اما
کاربرداندازهگيريآموزشيدرمقياسوسيع
کشوريدردهه 7823شمسيبرايگزينش
دانشجودرآزمونوروديدانشگاهها بهاجرا
درآمدهاست (جمعيازنويسندگان.)7843 ،
در زمينهارزيابي آموزش عالي ،دانشگاههاي
آمريكابابيشترينسابقهازاوايلقرنبيستم
پرداختهاند.

به استفاده از الگوهاي ارزشيابي 
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برنامههايتربيتمعلمآمريكا جهاني آموزش پزشكي 7ضروري است که
اهدافارزيابي  
بااستفادهازالگوياعتباربخشيعبارتنداز:

يکند استانداردهاي جهاني را براي
تالش م 

الف .اطمينان يافتن از مطابقت کيفيت آموزش پزشكي تدوين کند ،فعاليتهاي
برنامههاي مراکزتربيتمعلمبااستانداردهاي ارزشيابي را در آموزش پزشكي کشورهاي

ملي .

مختلف پيگيري نمايد و با برگزاري

ب .اطمينان دادن به دانشآموزان درباره کنفرانسهاي جهاني ،فرصت ارايه و مقايسه
صالحيتعلميمعلمانوکادرمدرسه .

نتايجرافراهمآورد(اينفدراسيون درسال

پ .ارتقاي حرفه معلمي از طريق بهبود  4338در کپنهاگ دانمارک کنفرانس برگزار
برنامههايتربيتمعلم .


کرد).گروهيازمحققانبرايسنجشکيفيت
4

ت .فراهم آوردن مبنايي براي مقايسه يکبيمارستاندانشكدهپزشكيدر تايلند از
برنامههايتربيتمعلمدرايالتهايمختلف .


الگوي سيپ استفاده کردهاند .به نظر اين

پسازارزيابيبيرونيمؤسسات تربيت محققانخطمشيدولتونيازجامعهبافت
يگيرند :درجه  :7وزمينهفعاليترا دراينبيمارستان تشكيل
معلمدرچهاردرجهقرارم 
خوب تا عالي ،درجه  :4رضايتبخش ،درجه مي دهد .فلسفه ،بينش و رسالت بيمارستان
ناقص.موسسهاي که آموزشي و منابع زير مجموعه درون داد

 :8ضعيف و درجه .2
يباشند .فرايند شامل پرورش دانشجويان
درجه  7يا  4دريافت کند داراي اعتبار م 
ياست .مؤسسه درجه  8داراي نقايصي پزشكيباتأکيدبرمفهومدانشجو– محوري
علم 
يتواند به دو صورت
يباشد .برون داد م 
است و بعضي از اين گونه مؤسسات م 
يتوانند از اعتبار الزم برخوردار شوند .برون داد بالفصل و بي واسطه و پيامدهاي
نم 
يباشند بلندمدت مورد ارزيابي قرار گيرد .بعد از
مؤسساتدرجه 2فاقدشرايطالزمم 
(بازرگان.)7862،

انجامخودارزيابي،ارزشيابانبيرونيکيفيت

پسازکشورآمريكاوباتأخيري حدودنيم آموزشپزشكيبيمارستانراارزيابيخواهند
قرن ،ساير کشورهاي جهان براي بهبود کرد(ونگبنجاراتوهمكاران.)4338،8
کيفيتبهارزيابينظامهايآموزشدانشگاهي
ازجمله آموزشعالي پزشكي توجهکردند.
در اين رابطه اشاره به فعاليتهاي فدراسيون

1. WFME
2. Nakhon Ratchasima Hospital
3. Wongbenjarat et al
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دردانشگاهيورک،بااستفادهازالگوي ب .سنجش مجموعه کارها .پ .سنجشهايي
برنامههاي توسط گروه متخصصان درباره کيفيت انجام
سيپ چهارچوبي براي ارزشيابي  
آموزش پرستاري تدوين شده است .نظر بر کار هر کارآموز .ت .نمرههاي درسي به
اين است که تمام گروههاي آموزش عنوان مدرکي دال بر دستيابي کارآموزان به
ميتوانند دانش شناختي ضروري .ث .بررسي و
برنامههايشان  
پرستاري با ارزشيابي  
هم با تقاضاي روزافزون پاسخگويي مواجه ارزيابيهمگنانبهمنظورارزشيابيتواناييهاي
شوندوهماطالعاتيرابرايبرنامهريزيو کار و دادن بازخورد به آنان .ج .رديابي

برنامههايآموزشيپرستاريبهدست کارآموزان پس از انجام ارزيابي نهايي تأثير
هدايت 
يو نهاييبرنامهبرآنان .
آورند.الگويسيپبههمراهروشهايکم 
کيفي گردآوري دادهها و همتراز سازي

در ايران اولين فعاليت منسجم ارزيابي

يافتهها 7چهارچوب نظري مناسبي براي اين در آموزش عالي با هدف ارايه رويكرد

مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي مستمر

ارزشيابياست(سينگ .)4332،

دريكيازدپارتمانهايپزشكيدانشگاه کيفيت گروههاي آموزشي در شش گروه
ويسكانسين ( )4336از الگوي سيپ براي آموزشيازسهدانشگاهعلومپزشكيبهاجرا
ارزيابي برنامه تربيت محققان باليني استفاده در آمد و نتيجه کار گروهها به شكل الگو
يشود.عواملچهارگانهسيپ (زمينه،درون براي گروههاي پزشكي و غيرپزشكي مطرح
م
داد ،فرايند و برون داد) و شرکت کنندگان شد (بازرگان و همكاران .)7811 ،موفقيت
(کارآموزان) ارزيابي خواهند شد تا بتوان به گروههاي پزشكي باعث شد که ارزيابي
تحليل اثربخشي برنامه و تضمين موفقيت دروني به شدت در دانشگاههاي علوم
کارآموزانپرداخت .روشهاوابزارهايمورد پزشكي رواج يابد به طوري که در دانشگاه
استفادهدرارزيابيعبارتنداز:الف.استفادهاز علومپزشكياهوازاولينکنفرانسارزيابي و
پرسشنامه پيش آزمون -پس آزمون تک اعتبار بخشي در آموزش در سال 7843
گروهي جهت ارزيابي آمادگي کارآموز در برگزار گرديد .با تأخيري اندک گروه
بدوامروتحققاهدافکليو رفتاريبرنامه ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش
در پايان کار براي هر کارآموز پژوهشگري .کشور در راستاي ايجاد بستر الزم براي
اعتبارسنجيوتفويضاختياروتمرکززدايي
triangulation

1.
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گرههاي عملياتي الگوي سيپ را با راه

فعاليتهاي نظام آموزش عالي غيرپزشكي،
اجراي طرح ارزيابي دروني را در  18گروه حلهايعلميگشودهاست .صالحي ()7848
آموزشي از  71دانشگاه داوطلب در سال به ارزيابي هنرستانهاي کار و دانش شهر
7811آغازکردکهاينتعدادبه411گروهاز تهرانبااستفادهازالگويسيپپرداخت.وي
 83دانشگاه در سال  7847افزايش يافت مراحل زير را جهت اجراي ارزيابي سيپ
(گاهنامه ارزشيابي .)7847 ،از آنجا که ابزار ارايهنمودهاست :
مناسب براي اندازهگيري اهداف ارزيابي ()7تعيينوتصريحاهداف 
دروني در دست نبود بازرگان و حسيني ()4تعيينعواملارزشيابي 
( )7844اقدام به ساخت و اعتباريابي ابزار ()8تدويننشانگرها 
اندازهگيري اهداف دانشگاهي براي ارزيابي ()2تعيينوضعيتمطلوبهرنشانگرازديد

دروني نمودند .اجراي اين پرسشنامه در خبرگان 
سطح دانشگاه تهران نشان داد که به طور ()6تدوينابزارها 
معنيداريبينوضعموجودووضعمطلوب ()5اجرايابزارها 

اهدافدانشگاهتهرانتفاوتوجوددارد.اين ( )1تجزيه و تحليل اطالعات وقضاوت
امر بيانگر آن بود که بين اهميت و دربارهميزانمطلوبيتعواملونشانگرها 
اولويتبندي هدفها در دو وضع موجود و ( )4ارايه پيشنهادهايي براي بهبود دوره،
مطلوب از نظر مقاصد دانشگاهي ميان آنچه برنامهيامؤسسهموردارزيابي 
هست و آنچه بايد باشد تفاوت آشكاري

اگرچهارزيابي جامعي درمراکز تربيت

وجوددارد.بهعبارتديگروضعيتمطلوب معلمانجامنشدهاست ،دراينجابه بعضي
بسياريازاهدافدانشگاهتهرانازوضعيت ازپژوهشهاي انجامشدهدربارهتربيتمعلم
موجود آن فاصله زيادي دارند .هر چه اين اشاره ميشود .ابوحمزه ( )7854در بررسي
مقايسهاي عملكرد فارغ التحصيالن مراکز

فاصله بيشتر باشد در برنامهريزي بايد در
اولويتقرارگيرند.

تربيتمعلمبامعلمانحقالتدريسمدارس

خلخالي ( )7811به ارزيابي جامع تهران دريافت که معلمان فارغ التحصيل
آموزشگاهي دانشگاه صنعت نفت با الگوي تربيت معلم در مقايسه با معلمان حق
سيپ پرداخته است .ارزيابي او بسياري از التدريسي:الف)نسبتبهمسايلآموزشيو
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يدهند؛ ايجاد و تقويت اين دو بعد مؤثر باشد.
تربيتيفعّاليتبيشتريازخودنشانم 
داشتهاند؛ دهقاني ( )7847در بررسي ميزان عالقه
ب)بهشغلمعلمي عالقهبيشتري 
پ) برمحتوايدروستسلطبيشتريدارند؛ دانشجويانرشتهآموزشابتدايي مرکزضمن
ت) در اداره کالس تواناتر هستند؛ ث) بين خدمتفرهنگياناماممحمدباقريزد نسبت
عملكرد درسي دانشآموزان معلمان فارغ بهشغلخوددريافتکهبينزماناخذديپلم
التحصيل تربيت معلم با معلمان حق تا ورود به دانشگاه در دانشجويان رشته
التدريسيدردرسرياضيتفاوتمعنيداري آموزش ابتدايي بيش از چهار سال فاصله

وجود ندارد ،اما در دروس ديني و عربي است،دانشجويانازسنبااليي برخوردارند،
تفاوت وجود دارد؛ ج) عملكرد درسي اکثريت به رشتههاي ديگر عالقه دارند و
عالقهمند به آموزش ابتدايي در اقليت
دانشآموزان معلمان علوم تجربي فارغ افراد  

التحصيلتربيتمعلمباسابقهآموزشيکمتر هستند ،بيشتر دانشجويان جهت ورود به
سالازعملكرددانشآموزانمعلمانحق دانشگاه اين رشته را انتخاب کردهاند و در

از8
التدريسي با همين سابقه بهتر است ،اما با هنگام تحصيل نيز محيط کارآموزي و رفتار
يگردد .
افزايشسابقهنتيجهبرعكسم 

مربيان شاغل در مرکز تأثير منفي روي

سلسبيلي()7818دربررسيابعادخود دانشجويان گذاشته است .در اين پژوهش
راهبري و خود ارزشيابي دانشجو معلمان سؤاالتي درباره مسائل مختلف از جمله
مراکز تربيت معلم تهران دريافت که مشكالت آموزشي ،نگرش شغلي ،وضعيت
برنامههايدرسي،فرايندياددهي-يادگيريو رفاهيوغيرهازدانشجومعلمانپرسيدهشده

فرايند مديريت ،رهبري آموزشي و است .پاسخهاي داده شده حكايت از
ارزشيابيهايموجوددرطيفرايندآموزشو وضعيتبالنسبهمطلوباينمرکزدارد .
امتحاناتنهاييمراکزتربيتمعلمدرراستاي



ايجاد و ارايه فرصت براي تقويت خود هدف کلي ،هدفهاي جزيي و سؤالهاي
راهبري و خودارزشيابي دانشجو معلمان پژوهش
نيستند و تنها کارورزي (تمرين معلمي) و

هدف کلي اين پژوهش ارزيابي کردن

فعاليتهاي فوق برنامه در بعضي از مراکز مراکز تربيت معلم پسرانه و دخترانه استان
توانسته به ميزان کم و در سطح محدود در خوزستان بر اساس الگوي ارزيابي سيپ
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(عواملزمينه،درونداد،فرايندوبرونداد) ويژه فوق الذکر ،پنج سؤال ارزيابي تدوين
يباشد.براي نيلبههدفکلي ،پنجهدف گرديد :
م
ويژهتعريفشدهاست :

( )7آيا اهداف کنوني مراکز تربيت معلم

الف) بررسي و ارزيابي ميزان مطلوبيت استان خوزستان (تربيت معلم در مقطع
اهداف کنوني مراکز تربيت معلم استان کارداني و با بودجه وزارت آموزش و
يباشند؟
خوزستان؛ ب) بسترشناسي منطقهاي (از پرورش) همچنان مطلوب م 
نبههاي آموزشي ،اجتماعي ،اقتصادي و (مطلوبيتاهداف) 
ج 
بسترمحيطآموزشي ،اجتماعي،اقتصادي

فرهنگي) که از نظر جغرافيايي زير پوشش ( )4
مراکزتربيتمعلماستانخوزستانقراردارد و فرهنگي مراکز تربيت معلم استان تا چه
و تعيين نيازهاي منطقهاي شامل نيروي اندازهمطلوبيتدارد؟ 
انسانيموردنيازآموزشوپرورش،بررسي ( )8درون دادهاي آموزشي موجود در نظام
اشتياقافرادبرايورودبهاينمراکز،بررسي آموزشي مراکز تربيت معلم استان خوزستان
خدمات علمي براي حل مسايل آموزش و تاچهاندازهمطلوبيتدارند؟ 
پرورش؛ پ) ارزيابيدروندادهايآموزشي ( )2فرايند اجرايي مراکز تربيت معلم استان
مراکزتربيتمعلماستان(دانشجويان،اعضاء خوزستانتاچهاندازهمطلوبيتدارد؟ 
هيأتعلمي،رؤساومعاونانآموزشيمراکز )6( ،ميزان مطلوبيت برون دادهاي نظام
برنامه درسي ،فضا و تجهيزات ،بودجه ،آموزشي مراکز تربيت معلم استان خوزستان
کتابخانه و اطالع رساني)؛ ت) ارزيابي چقدراست؟ 
برنامههاي آموزشي
عملياتوفراينداجرايي 



مراکز تربيت معلم (فعاليت دانشجويان ،روش ارزيابي
فعاليت استادان ،فعاليت رؤسا و معاونان ،

به طور کلي روشهاي تحقيق در علوم

يتوانباتوجهبهدومالکالف)
فرايندتدريس-يادگيري،فعاليتفوقبرنامه ،رفتاري رام 
دادهها
فعاليت کتابخانه ،فعاليت نيروهاي خدماتي)؛ هدف تحقيق ،و ب) نحوه گردآوري  
ث) ارزيابيبروندادهاي مراکزتربيتمعلم
تقسيمبندي کرد (سرمد و همكاران.)7814 ،

استان (کميت و کيفيت فارغ التحصيالن ،اين پروژه از لحاظ هدف يک تحقيق
ياالصول هدف تحقيقات
اشتغال فارغ التحصيالن) .بر اساس هدفهاي کاربردي است .عل 
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کاربردي توسعهدانشکاربردي دريکزمينه مدنظر باشد (سرمد و همكاران .)7814 ،در
خاص است .در اين طرح از بين الگوهاي بخش ارزيابي ميزان مطلوبيت اهداف کنوني
ارزشيابي از الگوي سيپ که «يكي از مراکز تربيت معلم از روش دلفي استفاده
گرديد.البتهدريکدستهبندي ديگرازلحاظ

اثرگذارترين الگوهاي نظام مند» (ازريل،7
يتوان اين تحقيق را يک
دادهها م 
 )4336است به عنوان مبناي نظري استفاده گردآوري  
شدهاست.الگويارزشيابيسيپچهارچوبي تحقيقارزشيابي بهحسابآورد.روند عملي
برنامهها ،اجراي ارزشيابي سيپدرمراکزتربيتمعلم
جامع به منظور هدايت ارزشيابي  
پروژهها ،محصوالت ،مؤسسات و سيستمها استان خوزستان بدين صورت بود که چهار

يباشد (استافلبيم .)4334 ،4از آنجا که عامل زمينه ،درون داد ،فرايند و برون داد
م
مخاطبان الگوي سيپ نيز تصميمگيران و مراکز مدنظر قرار گرفتند ،سپس براي عامل
مديران آموزش و پرورش هستند که درباره زمينه شش مالک ،براي درون داد هفت
تداوم ،اصالح ،تجديدنظر يا قطع برنامه مالک،برايفرايندهشتمالکوبرايبرون
يگيرند ارزيابي با الگوي دادسهمالکتعريفگرديد.برايهرکداماز
آموزشي تصميم م 
سيپ جنبه کاربردي دارد .از طرفي اين اين مالکها نشانگر مربوطه و استاندارد
دادههايک وضعيت مطلوب تعريف گرديد .براي
ارزيابي ازلحاظروشگردآوري  
دادههاي  42مالک مورد ارزيابي،
تحقيق توصيفي پيمايشي است .تحقيقات گردآوري  
توصيفي شاملروشهايياستکههدفآنها سؤاالت متعددي طرح و در پرسشنامهها يا
توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد فرم مصاحبهها تدوين شدند .پس از
دادهها و مقايسه آمارهها با
يتواند گردآوري  
بررسياست.اجرايتحقيقتوصيفيم 
صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا استانداردهاي تدويني ،ارزيابي و قضاوت
بهفرايندتصميمگيري باشد.بهعالوه ،دربارهوضعيتهرمالکدرسهسطحکامالً

کمک 
از تحقيق پيمايشي با تكنيک دلفي زماني مطلوب،نسبتاًمطلوبونامطلوبانجامشد .
يگردد که بررسي اتفاق نظر يک
استفاده م 



جمعصاحبنظردربارهيکموضوعخاص جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري

با استفاده از روش تمام شماري،

1. Eseryel
2. Stufflebeam

دادههاي الزم درباره هفت زير جامعه اين

مطالعهبهشرحزيرگردآوريشد :
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الف) متخصصان تعليم و تربيت :براي اين زير جامعه شامل  6مسوول کتابخانه و
ارزيابيمطلوبيتاهدافکنونيمراکزتربيت اطالع رساني مراکز تربيت معلم استان
يباشد که با روش تمام شماري اطالعات
معلم از صاحبنظران رشتههاي علوم تربيتي م 
نظرخواهيشد .بدينصورتکهازتعدادي موردنيازدربارهآنهاگردآوريشدهاست .
از استادان و دانشجويان دکتري دانشكده

ث) دانشجويان :منظورکليهدانشجويان

وانشناسي دانشگاه شهيد ورودي مهر 44مراکزپنجگانهتربيتمعلم
علوم تربيتي و ر 
يباشد.تعدادکلآنها233
چمران ،رؤسا و معاونان آموزشي و استادان استانخوزستانم 
مراکز تربيت معلم استان و استادان گروه نفربود که 415نفر( 51درصد)راپسرانو
علومتربيتيدانشگاهيزد کهداراي سابقهکار  742نفر ( 87درصد) را دختران تشكيل
ميدادند.هريکازدانشجوياندوپرسشنامه

در مراکز تربيت معلم يزد بودند از طريق
مصاحبهياپرسشنامهنظرخواهيبهعملآمد .ويژگيهاي جمعيت شناختي دانشجويان و
اينزيرجامعهشامل  776نفربودکهنظرات پرسشنامه ارزيابي تدريس استادان مراکز
43نفر(51/6درصد)گردآوريشد .

تربيت معلم را تكميل کردند .در گردآوري

دادههاازروشتمامشمارياستفادهگرديد .

ب) رؤسا و معاونان آموزشي مراکز
تربيتمعلماستانخوزستان :اينزيرجامعه

ج) استادان مراکز تربيت معلم استان

شامل  6رييس و  6معاون آموزشي مراکز خوزستان :منظور کليه افرادي است که
يباشد حداقل يک درس در مراکز تربيت معلم
تربيتمعلمپسرانهودخترانهاستانم 
يکنند .تعداد کلآنهاحدود
وباروشتمامشمارياطالعاتموردنيازاز استان تدريس م 
آنانگردآوريگرديد .

 43نفراستکهاطالعاتموردنيازباروش

پ) مسووالنامورماليوبودجهمراکز تمامشماري واز طريقپرسشنامهويژگيهاي
تربيتمعلماستانخوزستان:اينزيرجامعه جمعيت شناختي استادان گردآوري شد65 .
شامل 6مسوولامورماليمراکزتربيتمعلم استاد(13درصد)پرسشنامهراتكميلکردند .
يشد که با روش تمام شماري
استان م 

چ) فارغالتحصيالن :منظوردانشجوياني

دادههاي مورد نياز درباره هر  6مسوول است که در سال  44-48از مراکز تربيت

گردآوريشد .

علماستانخوزستانفارغالتحصيلشدهاند.

م

ت) مسووالن کتابخانه و اطالعرساني  :تعداد کل آنها  263نفر بود که  456نفر
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( 64/44درصد)راپسرانو 744نفر( 27/74برايمحاسبهپاياييازآلفايکرانباخاستفاده
.دادههاي شدکهمقدارآن3/14محاسبهگرديد .
يدادند 
درصد)رادخترانتشكيلم 
ازپروندههاي

موردنيازباروشتمامشماري
فارغالتحصيالناستخراجگرديد .


ابزارهاي گردآوري دادهها

ت) پرسشنامه ارزيابي تدريس اعضاي
ي مراکز تربيت معلم :اين
هيأت علم 
پرسشنامه حاوي  71سؤال بسته پاسخ با
طيف ليكرتي بود که فرايند ياددهي-

يسنجد .در تدوين
ابزارهاي مورد استفاده در اين ارزيابي يادگيري را در کالس م 
اينپرسشنامهازپرسشنامهارزشيابيتدريس
عبارتندبودنداز :
الف) پرسشنامه نظرخواهي از استادان در دانشگاه علوم پزشكي اهواز
متخصصان تعليم و تربيت درباره مطلوبيت استفاده گرديد لذا داراي روايي محتوايي
اهدافمراکزتربيتمعلمکهتنهاشامليک است.ضريبپايايياينپرسشنامهبااستفاده
سؤال چند گزينهاي درباره تعيين هدفهاي ازآلفايکرانباخ3/162محاسبهگرديد .
مطلوباحتماليمراکزتربيتمعلمبود .

ث) فرم مصاحبه با رؤساي مراکز

ب .پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت تربيت معلم :اين فرم حاوي  76سؤال باز
شناختي دانشجويان مراکز تربيت معلم :اين پاسخوبهصورتمصاحبهازقبلتنظيمشده
يباشدوبهمباحثيدربارهمطلوبيتاهداف،
پرسشنامهحاوي74سؤالبودکهازخلخالي م 
يپرداخت .
( )7811اقتباس شد لذا داراي روايي محتوا دروندادهاوفرايندهام 
بود.پايايياينابزاربرحسب آلفايکرانباخ
يباشد .
3/11م 

ج) فرم مصاحبه با معاونان آموزشي
مراکزتربيتمعلم:اينفرمشامل  72سؤال

پ .پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت بازپاسخوبهصورتمصاحبهازقبلتنظيم
شناختي اعضاي هيأت علمي مراکز تربيت شده بود که به مباحثي درباره مطلوبيت
يشد .
معلم:اينپرسشنامهحاوي 42سؤالبود که اهداف،دروندادهاوفرايندهامربوطم 
چ) فرممصاحبهبامسووالنامورمالي
با توجه به روند اجراي عملياتي طرح (42
مالک ،نشانگرها و استانداردها) تدارک وبودجه:اينفرمبهصورتمصاحبهازقبل
گرديد لذا از روايي محتوايي برخوردار بود .تنظيمشدهوحاوي  1سؤالبازپاسخبود و
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اطالعاتي را دربارهوضعيت بودجهمراکزاز استان خوزستان  -تربيت معلم در مقطع
مسووالنبودجهبهدستداد .

کارداني و با بودجه وزارت آموزش و

ح).فرممصاحبهبامسووالنکتابخانهو پرورش -تا چه ميزان از مطلوبيت
اطالعرساني:اينفرمبهصورتمصاحبهاز
برخوردارند؟
قبلتنظيمشدهوحاوي4سؤالبازپاسخبود
براي پاسخ به اين سؤال ،با استفاده از
و اطالعاتي را درباره وضعيت کتابداري و
پرسشنامه و مصاحبه از زير جامعه
اطالعرسانيدرمراکزگردآورينمود .
متخصصان تعليم و تربيت در مورد اهداف
خ) چک ليست کتابخانه ،کامپيوتر و
احتمالي براي مراکز تربيت معلم نظرخواهي
اينترنتوفضاوتجهيزات:بااستفادهازاين
بهعملآمد.پنجراهحلاحتماليتعيينشده
چک ليست اطالعات الزم درباره تعداد
بودند که از بين آنها تداوم فعاليت کنوني
تجهيزات و امكانات فيزيكي و کالبدي
مراکز تربيت معلم در سطح کارداني نشانگر
موجوددرمراکزگردآوريشد .
وضعيت مطلوب ،اهداف احتمالي تبديل
پروندههاي بايگاني شده فارغ

د) 
مراکزتربيتمعلمبهتربيتدبيروتوجهبه
التحصيالن براي گردآوري اطالعات درباره
راه حلهاي ديگر نشانگر وضعيت نسبتاً
کميتوکيفيتآنان .
مطلوب و اهداف احتمالي تبديل مراکز


يافتههاي ارزشيابي


تربيت معلم به مؤسسات آموزش عالي

سؤال اول :اهداف کنوني مراکز تربيت معلم

(دانشگاه) و يا تعطيل کردن مراکز تربيت

جدول.7نظراتصاحبنظراندربارهمطلوبيتاهدافاحتماليمراکزتربيتمعلم 
هدف احتمالي
تداومفعاليتکنونيمراکز
تربيتمعلمدرسطحکارداني
تبديلمراکزتربيتمعلمبه
مراکزتربيتدبير
راهحلهايديگر

طرفدار

وضعيت

47

مطلوب

76

نسبتاًمطلوب

76

نسبتاًمطلوب

هدف احتمالي
تعطيلکردنمراکز
تربيتمعلم
تبديلمراکزتربيت
معلمبهدانشگاه
بيجواب

طرفدار

وضعيت

2

نامطلوب

4

نامطلوب

48

جمعاً
43نفر
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معلمنشانگروضعيتنامطلوببودند.لذابه خوزستان در کنكور سراسري از نظر
نظر متخصصان هدف کنوني از وضعيت دانشجويان بررسي گرديد که مشخص شد
کامالًمطلوببرخورداراست.نتايجمفصلتر مراکز تربيت معلم استان خوزستان جزء
درجدول7آمدهاست .

اولويتهاي اوليه دانشجويان بودهاند لذا دادن



اولويت انتخاب بر اين مراکز در کنكور

سؤال دوم :بستر جغرافيايي ،آموزشي،

يباشد.
سراسري نشانگروضعيتمطلوبم 

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي منطقه تحت

در بعد دوم ،اشتياق و تمايل دانشجويان

پوشش مراکز تربيت معلم استان خوزستان

مراکز تربيت معلم به انتخاب مجدد رشته

تا چه اندازه داراي مطلوبيت است؟

تحصيلي کنوني بررسي گرديد که تمايل

برايارزيابيزمينهوبافتمراکزتربيت دانشجويان به انتخاب مجدد رشته خود
معلمششمالکدرنظرگرفتهشدکهمالک نشانگروضعيتنسبتاًمطلوبميباشد.امادر
اولآنمربوطبهسؤالپژوهشياولومالک بعد سوم ،تمايل دانشجويان مراکز تربيت
دوم تا ششم مربوط به سؤال پژوهشي دوم معلم به انتخاب مجدد مرکز کنوني نشانگر
يباشد .در مالک سوم
يباشند .از نظر جغرافيايي مراکز تربيت وضعيت نامطلوب م 
م
معلمپسرانهدرجاهاي نامناسبوبافاصله عامل زمينه ،ارايه خدمات علمي مورد نياز
زياد از مرکز شهر احداث شدهاند که افراد متقاضي ورود به مراکز تربيت معلم
مشكالتتردددانشجويانرابهويژهدرشب استان خوزستان بررسي گرديد .نشانگر
يدهد اما مكان احداث مراکز مربوطه ،درصد ارايه مطالب به صورت
افزايش م 
دخترانه مطلوب و مناسب ميباشد .مرکز کاربردي به دانشجويان و ميزان تناسب
انديمشک6کيلومترباشهرفاصلهدارد.مرکز مطالب جديد با معلومات قبلي دانشجويان
اهوازدرحاشيهشهرقرارداردومرکزدزفول بود .در بعد ميزان ارايه مطالب به صورت
درکنارقبرستاناحداثشدهاست.درمالک کاربردي وضعيت نامطلوب و در بعد ميزان
دومعاملزمينه،اشتياقداوطلبانخوزستاني تناسب مطالب جديد با معلومات قبلي
يباشد اما محاسبه
براي ورود به مراکز تربيت معلم استان وضعيت نسبتاً مطلوب م 
يدهد که ارايه خدمات
خوزستان در سه بعد بررسي شد .بعد اول ،ميانگين کلي نشان م 
اولويت انتخاب مراکز تربيت معلم استان علمي موردنيازافرادمتقاضي ورودبهمراکز
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جدول.8نتايجارزيابيعاملزمينهوبافتمراکزتربيتمعلماستانخوزستان
مالکهاي عامل زمينه
الف.تربيتمعلمدرمقطع
کاردانيبابودجهآموزشو
پرورش
ب.اشتياقداوطلبانبراي
ورودبهمراکزتربيتمعلم
استان
ارايهخدماتعلميمورد

پ.
نيازداوطلبان
درمجموع

وضعيت

مالک (سوال اول و دوم
پژوهشي)

وضعيت

مطلوب

ت.ارايهخدماتفرديو
اجتماعيموردنيازداوطلبان

نسبتاً
مطلوب

نسبتاً
مطلوب

ث.وضعيتاجتماعيو
اقتصاديمتقاضيانمراکز

نسبتاً
مطلوب

نسبتاً
مطلوب

ج.بررسيمحلسكونت
متقاضيانمراکز

نسبتاً
مطلوب

نسبتاًمطلوب


تربيتمعلماستانخوزستانازوضعيتنسبتاً بعدسطحسوادپدرانومادرانواشتغاليا
مطلوبي برخوردار است .در مالک چهارم بيكاري پدران و مادران بررسي شد که
زمينه ،ارايه خدمات فردي و اجتماعي مورد مشخصگرديدسطحسوادپدراندانشجويان
نيازافرادمتقاضي ورودبهمراکز تربيتمعلم ازوضعيتنسبتاً مطلوبي برخورداراستاما
با استفاده از نشانگر ميزان عالقهمندي سطحسوادمادراندانشجوياندارايوضعيت
يباشد .در اين ارزيابي ،سطح
دانشجويان مراکز تربيت معلم به رشته نامطلوب م 
تحصيلي خود مورد بررسي قرار گرفت که سواد والدين براي تعريف عملياتي کردن
مشخصگرديدميزانعالقهمندي دانشجويان وضعيت اجتماعي در نظر گرفته شده بود.

مراکزتربيتمعلمبهرشتهخودازوضعيت همچنين ،براي بررسي وضعيتاقتصادي در
خانوادههاي دانشجويانميزاناشتغالوالدين

نسبتاً مطلوبي برخوردار است .به عبارت
ديگر مراکز در حد نسبتاً مطلوب توانستهاند بررسي گرديدکهدراينرابطهميزاناشتغال
خدماتفرديواجتماعيموردنيازداوطلبان پدراننشانگروضعيتنسبتاً مطلوبوميزان
را تأمين کنند .در مالک پنجم عامل زمينه ،اشتغال مادران نشانگر وضعيت نامطلوب
يباشد .در مالک ششم ،محل سكونت
وضعيتاجتماعي واقتصادي داوطلبانمراکز م 
تربيتمعلمازطريقمدنظرقراردادنچهار داوطلبان (شهرهاي بزرگ در مقايسه با
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شهرهاي کوچک)بررسيگرديدکهمشخص ميانگين  43/1سالگي نشانگر وضعيت
شد تعادل بين ميزان دانشجويان شهرهاي مطلوب سني دانشجويان مراکز تربيت به
بزرگ و دانشجويان شهرستاني وجود ندارد عنوان جمعيتي جوان ،فعال و پر انرژي
يباشد .در مالک دوم عامل درون داد،
اماکفهترازوبهنفعدانشجويانشهرستاني و م 
مناطقمحرومسنگينيميکند ،لذااينمالک وضعيت علمي و توانمنديهاي رؤسا و
نشانگروضعيتنسبتاً مطلوبازلحاظمحل معاونان آموزشي ،مسووالن بودجه و
سكونت داوطلبان ميباشد .هر چند بعضي
مسووالنکتابخانههابررسيشد.برايبررسي

صاحبنظران شايسته گزيني را در کنكور وضعيت علمي از مدرک تحصيلي و براي
سراسري به جاي پذيرش بومي و منطقهاي بررسي وضعيت توانمنديازسابقهمديريتي
پيشنهاد ميکنندامايكي ازرسالتهاي آموزش به عنوان نشانگر استفاده گرديد که وضعيت
ي و توانمنديهاي رؤسا و معاونان مراکز
عالي توجه به برابري فرصتها در آموزش علم 
عالي است که اين مالک تا حدي به آن تربيت معلم استان نشانگر وضعيت نسبتاً
پرداختهاست.
مطلوب بودند گرچه وضعيت معاونان
آموزشي از مطلوبيت پايينتري برخوردار

سؤال سوم :تا چه اندازه درون دادهاي
مراکز تربيت معلم استان خوزستان
مسووالنبودجهومسووالنکتابخانههانيزاز


مطلوبيت دارند؟ 

است.همچنين ،براي بررسي وضعيتعلمي

برايارزيابيدروندادهايمراکزتربيتمعلم مدرکتحصيلي بهعنواننشانگراستفادهشد
استان خوزستان هفت مالک تعيين شد .در که به طور کلي وضعيت علمي مسووالن
مالک اول درون داد ،ويژگيهاي دانشجويان بودجه و مسووالن کتابخانه و اطالع رساني
يباشد .در مالک سوم
هم از جنبه رفتار ورودي شناختي و هم مراکز نسبتاً مطلوب م 
ازجنبهسنيبررسيشد.دربعدرفتارورودي عاملدرونداد،بررسيوضعيتهيأتعلمي
شناختي دانشجويان ،معدل کل ديپلم مراکزتربيتمعلماستانازچندينبعدانجام
دانشجويان به عنوان نشانگر مشخص نمود گرفت که مهمترين آنها بررسي تواناييهاي
ي استادانباتوجهبه مدرکتحصيلي و
که رفتار ورودي شناختي دانشجويان مراکز علم 
تربيت معلم استان ( )76/14وضعيت نسبتاً رتبهدانشگاهي وبررسي ميزانعالقهآنهابه
مطلوبي دارد .در بررسي سن دانشجويان ،شغل بوده است .در رابطه با بررسي مدرک
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تحصيلي و رتبه دانشگاهي استادان مشخص مصاحبه با مسووالن امور مالي و بودجه
گرديد که تواناييهاي علمي استادان از مشخص گرديد که به طور کلي وضعيت
وضعيت نسبتاً مطلوب برخوردار بود .ميزان بودجه در مراکز تربيت معلم نسبتاً مطلوب
يباشد زيرا عليرغم کمبود بودجه آموزشي
عالقه استادان به امر تدريس نيز وضعيت م 
وهزينههايسنگينآموزشيبايداذعاننمود

نسبتاًمطلوبيداشت.بااينهمه،تقويتتوان
علمي استادان از عوامل اصلي بهبود کيفيت چون بودجهاينمراکزازوزارتآموزشو
يباشد .در مالک چهارم عامل درون داد ،پرورش و درصدي از حقوق دانشجويان
م
يگردد مسووالن امور مالي مراکز
تناسببرنامهدرسي بانيازهاي دانشجويانو تأمين م 
يتوانندميزاندرآمدهاياحتماليرامحاسبه
سرفصلمصوببررسي گرديد.دراينباره ،م 
وباتوجهبهآنبرنامهريزي نمايند.بهعالوه

استادان ميزان تناسب برنامه درسي را با
يدانستند ،هيچ مانعي براي يافتن راههاي جديد
نيازهاي دانشجوياننسبتاً مطلوبم 
رؤسا و معاونان آموزشي نيز ميزان تناسب درآمدزايي براي مراکز تربيت معلم استان
برنامههاي درسي را با سر فصلهاي مصوب خوزستانازسويسازمانآموزشوپرورش

يدانستند(البتهدرمواردينيز استانايجادنشدهاست.درمالکهفتمعامل
نسبتاًمطلوبم 
ي قلمداد ميکردند) اما درون داد ،بررسي وضعيت منابع کتابخانهاي
سرفصلها را قديم 
دانشجويانميزانتناسببرنامههاي درسي را نشان داد که وضعيت کتابخانههاي مراکز

يباشد زيرا در همه مراکز
کردهاند .در نسبتاً مطلوب م 
با عاليق خود نامطلوب ارزيابي  
يافتهها وجود تربيت معلم استان کتابخانه با فضاي کافي
اين مالک تطابق همگوني  
ندارد .در مالک پنجم عامل درون داد ،همراه با قرائت خانه و تعداد قابل توجهي
کتابخانههاي

وضعيت فضا و تجهيزات مراکز پسرانه و کتاب فارسي وجود دارند .اما 
دخترانه با استفاده از چک ليست و مشاهده مراکزازلحاظمنابعخارجيوتعدادنشريات
محقق بررسي گرديد .به طور کلي وضعيت خبري و علمي فقير هستند و بايد تقويت
فضا و تجهيزات مراکز تربيت معلم استان گردند .دانشجويان نيز تناسب امكانات
خوزستان مطلوب ارزيابي شد .در مالک کتابخانه را با نيازهايشان نسبتاً مطلوب
مراکز،کتابخانهها

کردهاند.دربعضي 
ششم عامل درون داد ،در بررسي وضعيت ارزيابي  
بودجه و منابع مالي مراکز تربيت معلم در به سيستم کاوش رايانهاي مجهز هستند
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(پسرانه دزفول) اما بعضي ديگر همچنان سوال چهارم :فرايندهاي مراکز تربيت معلم
مشكالتفراوان دارند.در هرحال تحوالت استان خوزستان ( فرايند ساختي /سازماني،
زيادي در کتابخانههاي مراکز هم از لحاظ ياددهي /يادگيري و خدماتي /پشتيباني) تا

مسووالن کتابخانهها ،هم از جنبه افزايش چه اندازه مطلوبيت دارند ؟ 
يوهم
تعدادکتبواشتراکدرمجالتعلم 
براي ارزيابي عامل فرايند مراکز تربيت
از جنبه استفاده از استانداردهاي جهاني در
معلم استان هشت مالک تعيين گرديد .در
طبقهبنديکتابهابايدصورتگيرد.

مالک اول ،فعاليت رؤساي (مديران) مراکز 




جدول.2نتايجارزيابيعاملدروندادمراکزتربيتمعلماستانخوزستان
مالکهاي عامل درون داد

)7دانشجويان

وضعيت

مالک (سؤال پژوهشي سوم)

رفتارورودي

نسبتاً

شناختي(معدل)

مطلوب

)6مدرکوسابقهروسا،معاونان
آموزشي،مسووالنبودجه،

سن

مطلوب

مسووالنکتابخانهمراکز

)4مدرکاستادانمراکز

نسبتاً
مطلوب

)5بودجهمراکزتربيتمعلم

وضعيت
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

)8برنامهدرسيمراکز

نسبتاً
مطلوب

منابعکتابخانهاي

)1

نسبتاً
مطلوب

)2فضاوتجهيزاتمراکز

مطلوب

درمجموع

نسبتاً
مطلوب

يسازدوچهارچوبکاريوآزادي عملو
تربيت معلم استان از طريق مصاحبه با م 
يباشد.در
سؤاالت باز پاسخ بررسي شد که نتايج به اختياراتآنان صوري ومحدودم 
صورت کيفي و توصيفي هستند .عمدهترين مالک دوم فرايند ،فعاليت معاونان آموزشي
نكته در مورد مديريت ،ساختار به شدت مراکزتربيتمعلمبررسيشد.مشكلساختار
متمرکز آن در وزارت آموزش و پرورش و متمرکز مراکز تربيت معلم از يک سو و
يباشد که در واقع اختالط مسايل آموزشي و مسايل سرپرستي
مراکز تربيت معلم م 
مديران را به مجريان منصوب شده مبدل ازسويديگرازجملهمعايبونقاطضعف
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معاونان آموزشي بعضي مراکز تربيت معلم مصاحبهبامسووالنکتابخانهبررسي گرديد.
چونکتابخانههادارايفضايوسيعآموزشي،

يباشد .در مالک سوم فرايند ،فعاليت
م
مسووالنبودجهازراه مصاحبهمورد بررسي قرائت خانه و ساعات کاري قابل توجه
يتوانند تا حد زيادي نيازهاي
قرار گرفت .گرچه آنها از عدم تناسب و هستند م 
ناهماهنگي بودجه موجود با احتياجات و دانشجويان را پوشش دهند اما نياز به
ي نيز دارند .در
هاوانتظاراتدانشجويانگلهمندبودند ،تغييرات و اصالحات عظيم 


هزينه
ولي منابعدرآمدي تعريفشدهومطمئناز مالک هفتم عامل فرايند ،ميزان مشارکت
يباشد که دانشجويان در فعاليتهاي فوق برنامه مراکز
نكات مثبت مراکز تربيت معلم م 
فعاليت مسووالن مالي را نيز روان و آسان تربيتمعلمبررسيشدکهدرنتيجهمشخص
يسازد .در مالک چهارم عامل فرايند ،گرديد ميزان پايين مشارکت دانشجويان در
م
فعاليت آموزشي و تدريس استادان مراکز فعاليتهاي فوق برنامه نشانگر وضعيت
تربيتمعلماستانازطريقپرسشنامهارزيابي نامطلوب فعاليتهاي فوق برنامه مراکز تربيت
تدريس استادان بررسي شد .بر اساس نتايج معلمپسرانهودخترانهاستانخوزستاناست.
برنامههايي مانند گروه سرود ،مقاله نويسي

يتوان وضعيت فعاليت آموزشي و تدريس
م
اساتيد را در مراکز تربيت معلم استان براي دانشجويان جذابيت ندارد .با توجه به
خوزستان نسبتاً مطلوب ارزيابي نمود .در مشاهداتمحقق،فعاليتهايفوقبرنامهکنوني
دورههاي راهنمايي و متوسطه
مالک پنجمعاملفرايند،فعاليت آموزشي و بيشتر براي  
يادگيري دانشجوياندرحينتحصيلبررسي مناسب است نه براي دانشجويان .در مالک
گرديد .بدين منظور معدل ترم اول هشتمعاملفرايند،فعاليتنيروهاي خدماتي
دانشجويانبهعنواننشانگرفعاليتآموزشي از قبيل متصديان تكثير و رانندگان بررسي
و يادگيري دانشجويان مورد توجه قرار شد .بر اساس مشاهدات محقق فعاليت
گرفت که معدل  76/21نشان داد فعاليت نيروهايخدماتي،هماهنگيواطاعتپذيري
آموزشي و يادگيري دانشجويان از وضعيت آنها از مسووالن مراکز تربيت معلم استان
يباشد .
نسبتاًمطلوبيبرخوردارم 

نشانگر وضعيت مطلوب ميباشد .البته هيچ

در مالک ششم عامل فرايند ،فعاليت قضاوتي در مورد تعداد آنها در هر مرکز
کتابخانههاي مراکز تربيت معلم از طريق صورتنگرفتهاست.
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سؤال پنجم :برون دادهاي مراکز تربيت

التحصيالن تعيين گرديد .در مالک اول،

معلم استان خوزستان تا چه اندازه مطلوبيت

کميت فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم

دارد؟ در ارزيابي عامل برون داد (فارغ بررسي شد.بررسي تاريخشروعبه تحصيل
التحصيالن)سهمالکبراي بررسي وضعيت وتاريخ فراغتازتحصيلدانشجويانمراکز
کميت،کيفيتوميزاناشتغاليابيكاريفارغ تربيت معلم نشان ميدهد که تقريبا اکثريت 


جدول.6نتايجارزيابيعاملفرايندمراکزتربيتمعلماستانخوزستان 
مالکهاي عامل فرايند

وضعيت

الف.فعاليتروساي
مراکز
ب.فعاليتمعاونان
آموزشي
پ.فعاليتمسووالن
امورمالي
ت.فعاليتمسووالن
کتابخانه
درمجموع

نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

مالکهاي سؤال پژوهشي چهارم
ث.فعاليتتدريساستادان
ج.فعاليتآموزشيويادگيري
دانشجويان
چ.فعاليتهايفوقبرنامهدانشجويان
درمراکز
ح.فعاليتنيروهايخدماتيو
پشتيباني
نسبتاًمطلوب

وضعيت
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
مطلوب



قريببهاتفاقدانشجويانمراکزپسازطي شغليفارغالتحصيالنبررسيگرديد.ازآنجا
چهار نيمسال تحصيلي موفق به پايان دوره کههمهفارغالتحصيالناينمراکزمتعهدبه
کارداني ميشوند لذا وضعيت کميت فارغ خدمت به وزارت آموزش و پرورش و
يباشند لذا وضعيت آينده شغلي
التحصيالن مراکز تربيت معلم پسرانه و استخدام م 
يباشد .
دخترانهاستانمطلوبميباشد.درمالکدوم آنهامطلوبم 
 ،کيفيت فارغ التحصيالن بررسي شد .بدين



منظور معدل کارداني فارغ التحصيالن به بحث و نتيجهگيري
درمديريت،تصميمگيريبسيارمهماستبه

عنوان نشانگر کيفيت فارغ التحصيالن مراکز
مد نظر قرار گرفت که معدل  75/48نشان طوري که ميتوان گفت تصميمگيري در
يدهد که وضعيت کيفيت فارغ التحصيالن کانونفرايندمديريتقراردارد.بهنظرمک
م
کامي«رسيدنبهيکتصميمرکنمديريترا

يباشد .درمالکسوم،آينده
نسبتاً مطلوبم 
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جدول.5نتايجارزيابيعاملبروندادمراکزتربيتمعلماستانخوزستان 
عامل
برون
داد

مالک (سؤال پژوهشي پنجم)

وضعيت

مالک

وضعيت

الف.درصدفارغالتحصيلي(کميت)

مطلوب

پ.اشتغالبه
کار

مطلوب

ب.معدلفارغالتحصيلي(کيفيت)

نسبتاًمطلوب

درمجموع

مطلوب


تشكيل ميدهد و ويژگيهاي ديگر فرايند معلمبهمراکزتربيتدبير(،ج)تداومفعاليت
مديريتوابسته،درهمتنيدهوقايمبهوجود مراکزتربيتمعلمبهشكلکنونيودرسطح
مناسبتراستکهدرارزيابي حاضر

تصميمگيريها است» (لي فام و هوويه ،کارداني 

يتوانددرروياروييبا تداوم فعاليت مراکز تربيت معلم به شكل
.)7112الگويسيپم 
چالش تصميمگيري به مديران کمک نمايد .کنوني ودرسطحکارداني مناسبومطلوب
نتيجهگيري الزماستاشارهشود که تشخيصدادهشدهاست.همچنين،درتحقيق
دراين 
گرچهدراينارزيابيبهطورجامعوگسترده ابوحمزه به محاسن ،نقاط قوت و ضعف
قرارگرفتهاند فارغالتحصيالنمراکزتربيتمعلمدرمقايسه

مراکزتربيتمعلمموردارزيابي
ودرپژوهشهاي قبلي تنهابخشکوچكي از با معلمان حق التدريسي به عنوان فارغ
شدهاند اما بين التحصيالن دانشگاهها توجه شده است.
مراکز تربيت معلم بررسي  
نتايج به دست آمده شباهتهاي زيادي وجود درصدهاي پژوهش دهقانپور و محبوبي
دارد .تحقيق ابوحمزه ( )7854که به بررسي ( )7814نيز در ارتباط با عالقه به رشته،
عملكرد فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم وضعيت خوابگاهها،بررسي توانايي علمي و
در مقايسه با معلمان حق التدريسي پرداخته روش تدريس اساتيد نيز با نتايج ارزيابي
است در واقع يک مطالعه و مقايسه تطبيقي حاضر مطابقت دارد به همين ترتيب،
بينبروندادهاي مراکزمتعددتربيت معلمو سلسبيلي ( )7818به بررسي ابعاد خود
دبيرانجامگرديدهاست .سؤالاول پژوهش راهبري و خود ارزشيابي دانشجويان مراکز
يپردازدکهبهنظر تربيت معلم پرداخته است که زير مجموعه
حاضرنيزبهاينمسألهم 
يباشد .سلسبيلي
متخصصان تعليم و تربيت کدام يک از فرايند مراکز تربيت معلم م 
راههاي تأمينمعلمودبيرموردنيازآموزش نيز در بررسي خود همانند ارزيابي حاضر
و پرورش شامل (الف) تبديل مراکز تربيت نقاط ضعف مراکز تربيت معلم را نشان
يدهد .تحقيق دهقاني( )7847نيز به مسأله
معلم به دانشگاه( ،ب) تبديل مراکز تربيت م 
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عالقهپاييندانشجويانرشتهآموزشابتدايي آن که در اين ارزيابي ابعاد گسترده مراکز
يپردازد واينكه تربيت معلم استان خوزستان مورد بررسي
بهرشتهوشغلآتي خود م 
مقايسهاي بين

درهنگامتحصيلنيزمحيطکارآموزيوديد قرار گرفت و به طور ضمني 
اجتماعي نسبت به اين رشته و رفتار مربيان مراکز تربيت معلم پسرانه و دخترانه از نظر
شاغل در مرکز ضمن خدمت فرهنگيان امام زمينه،درون داد،فرايندوبرون دادبهعمل
محمدباقرشهر يزدتأثيرمنفي بر دانشجويان آمد .
داشته است .يكي از معاونان مراکز تربيت



معلم دخترانه استان خوزستان نيز در پيشنهادهايي براي مسووالن تربيت معلم
مصاحبهاش به وجود چنين مشكلي در و سازمان آموزش و پرورش استان

دانشجويانرشته امورتربيتي اشارهنمود.به  -7انتصابمديرانومعاونانآموزشي مراکز
نظر اين معاون برنامه و ماهيت رشته امور تربيت معلم استان با حداقل مدرک
تربيتي براي دانشجويان اين رشته گنگ و کارشناسي ارشد و ترجيحاً دکتري (ارجح
مبهماست .عالوهبراينمحيطبيرونوديد استکهرشتهتحصيلي اينافرادنيزمربوط
اجتماعي نسبت به اين رشته و نيز رفتار بهحوزهتعليموتربيتباشد) .
دانشجويان رشتههايي مانند زبان انگليسي و  -4تقويت بنيه علمي اساتيد مراکز تربيت
رياضي تأثير منفي بر دانشجويان رشته امور معلم با به کارگيري اساتيد واجد مدارک
تربيتي داشتهاست.باالخرهشواخي ( )7848کارشناسي ارشد و دکتري و بهرهگيري از
ارزيابيعملكردگروههاي آموزشي مراکز اساتيددانشگاهي وهمكاري مستمروعملي

به 
بادانشكدههاي علومتربيتي و

تربيت معلم پرداخته است .گرچه ظاهراً (ونهصوري) 
گروههاي آموزشي در مراکز تربيت معلم روانشناسي .

وجود دارند اما هيچ گونه بودجه پژوهشي  -8تفكيک فعاليتهاي آموزشي از فعاليتهاي
براي مراکزوجودندارد .نظامآموزشي مراکز سرپرستي در مراکز تربيت معلم استان به
تربيت معلم به شدت متمرکز است و ويژهبرايمعاونانآموزشي .
تصميمگيريهاي  -2يافتن راههاي جديد درآمدزايي براي

گروههاي آموزشي فقطبراي 

جزيي درباره زمان کالسها ،استاد کالس و مراکز تربيت معلم استان و کاهش وابستگي
اموريازاينقبيلآزاديعملدارند ،امااز بهبودجهآموزشوپرورش .
حقتصميمگيريهايمهممانندتغييرواصالح  -6بازنگري سرفصلدروسواصالحوبه

يباشند.کالمآخر روزکردنسرفصلهايقديميدروس .
سر فصلدروسبيبهرهم 
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 -5توجهبهبهبودوگسترشسريعامكانات -1تالشبراي بهبودکيفيتفرايندتدريس–
کامپيوتري و برگزاري کارگاه اينترنت براي يادگيريوفعاليتهايفوقبرنامهبرايافزايش
اساتيدودانشجوياناينمراکز .

مشارکتدانشجويان 

 -1اصالح برخورد رؤسا و معاونان با   -73حذف تضمين و تعهد استخدام در
دانشجويانبهعنوانافرادبزرگسالوصاحب آموزشوپرورشبراي کليهفارغالتحصيالن
منزلتنهبهعنوانزيردست .

مراکز تربيت معلم و قرار دادن شروط

-4افزايشاختياراتمديرانومعاونانمراکز تحصيلي در دوره کارداني براي استخدام
تربيت معلم ،کاهش مديريت متمرکز و فارغالتحصيالندرآموزشوپرورش .
تدوينبرنامهاستراتژيک .


منابع
فارسي
ابيلي ،خدايار ( .)7816ارزشيابي ماهيت نظارت و ارزيابي جاري در آموزش عالي .مجموعه
مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران .بهکوششخليجيوفرقاني.جلددوم.
تهران.نشردانشگاهعالمهطباطبايي .
ابوحمزه،فرهاد (.)7854مقايسهعملكردفارغالتحصيالنمراکز تربيتمعلمبامعلمانحق
التدريسمدارستهران.فصلنامه تعليم و تربيت،)5( :سالپنجم .
بازرگان،عباس(.)7862ارزيابي آموزشي و الگوهاي آن.جزوهچاپنشده،دانشگاهبوعلي
سينا،همدان .
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بازرگان،عباس(7818
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