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 يبيت معلم استان خوزستان بر اساس الگوجامع مراکز تر يارزياب

 CIPPسيپ  يارزياب
 

 ياحمد زندوانيان نايين

 چکيده
تأمينمعلمموردنيازمدارسبهپذيرشوپرورشيازآنجاکهوزارتآموزشوپرورشبرا
تتربيجامعمراکزيبهارزيابپردازد،درطرححاضريمدانشجودرمراکزتربيتمعلمواستخدامآنها
درونداد، ،طرحابتداعواملچهارگانهزمينهيفراينداجرامعلمفعالاستانخوزستاناقدامگرديد.در

عاملزمينهششمالک،عاملدروندادهفتيقرارگرفتند،سپسبرامبنايکارفرايندوبرونداد
هريدوبراشينمالک(تدو42مالک،عاملفرايندهشتمالکوعاملبروندادسهمالک)جمعاً
هادربارهوضعيتوميزانمطلوبيتمالکنيزنشانگرواستانداردتعريفگرديدتابتوانبراساسداده

 عوامل و مالکها توصيفقضاوتنمودهريکاز مطالعه اين روشتحقيق اينيميپيمايشي. باشد.
دارا زيريمطالعه تربيت،هفت و تعليم متخصصان معاوؤرجامعه و آموزشسا دانشجويان،ينان ،

،مسووالنکتابخانه،استادانوفارغالتحصيالنسهمرکزتربيتمعلمپسرانهودويمسووالنامورمال
موردنيازبااستفادهازدهابزاريهادادهباشد.مي44-42يمرکزتربيتمعلمدخترانهاستاندرسالها

نشانيشدند.نتايجارزيابيشدهگردآوريبايگانيهاپرسشنامه،مصاحبه،چکليستوپروندهشامل
بودجهوزارتآموزشوپرورشيدهدکههدفاينمراکزکهتربيتمعلمدرمقطعکاردانيم وبا
وياقتصاد–يمطلوب؛زمينهجغرافيايي،اجتماعازوضعيتکامالًجانبيباشددرمقايسهبااهدافيم

مراکزتربيتمعلماستانويمطلوب؛دروندادهانسبتاًزوضعيتمراکزتربيتمعلماستانايفرهنگ
سازمانيساختيفرايندها يادگيري/ تدريس/ خدماتي، پشتيبانيو ي/ وضعيت ونسبتاًاز مطلوب
باشد.يممطلوببرخوردارمحصولمراکزتربيتمعلماستانازوضعيتکامالًسرانجام

 
زشيابيسيپتربيتمعلم،الگويار: واژگان ديکل
 

                                                 

عضوهيأتعلميمجتمععلومانسانيدانشگاهيزد
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 بيان مسأله
از يكي آموزشي نظام هر در معلم

تعيين و اصلي ياعوامل موفقيت در کننده

 درسيهايبرنامهشكست و آموزشي

باشد.مراکزتربيتمعلمدرچندقرناخيرمي

هدفت کشورهايمختلفبا ميننيرويأدر

پرورشتأسيس آموزشو نياز انسانيمورد

عضيکشورهامانندايراندرباندوهنوزشده

ازنظرتاريخي،کشيشفرانسو ژانيفعالند.

(،اولينکسي7567-7171باتيستدوالسال)

بهبود در معلم تربيت نقش به که است

آموزشپيبردهومرکزتربيتمعلمتأسيس

است کرده تأسيس(.7847)کاردان، سابقه

وزارت به ايران در معلم تربيت مراکز

گردد)ه.ش(برمي7831درسالنصيرالدوله

کهتأسيسدارالمعلمينودارالمعلماتتوسط

(.7816)ضميري،مجلستصويبشدهاست

بعد به زمان آن مراکزاز تربيتمعلم براي

جمله از گوناگون عناوين با متعددي

مرکز دانشسرايعالي، مقدماتي، دانشسراي

دانشگاهتربيتمعلمودانشگاه تربيتمعلم،

ندکهبعضيازآنهااهربيتدبيرتأسيسشدت

ازآناند.همچنانفعالندوبعضيتعطيلشده

طيسالهاي در ايران که )ه.7866-56جا

 جمعيت رشد نرخ با و6/8ش( درصد

جمعيتالزم لذا انفجارجمعيتروبروبود،

براييمرشدزياديافزايشالتعليمبا يافت.

تحصيل پوشش دايتحت اينقرار دن

جمعيتوتأمينمعلمموردنياز،مسووالنبه

يسراسريدانشگاههاجذبفارغالتحصيالن

معلمان سرباز و معلم تربيت مراکز و

اجرايسياستتنظيمپرداخته پساز اما اند،

کاهشجمعيتمدرسه و خانواده از 71رو

 به به6/72ميليون هفتاد دهه از نفر ميليون

پرورشبامازادنيرووبعدوزارتآموزشو

نياز بعضيعدم در جديد انساني نيروي به

استانهاازجملهتهرانمواجهگرديدکهپيامد

تربيتمعلم مراکز تعطيلکردن يا ادغام آن

استانهاي بعضي در هنوز همه، اين با بود.

و خوزستان مانند جنگزده يا و محروم

اکزکردستانبهدليلنيازبهنيرويانساني،مر

در حالحاضردرتربيتمعلمفعالهستند.

استانخوزستانسهمرکزتربيتمعلمپسرانه

اهواز،حضرتدرحضرترسولاکرم)ص(

رضا امام )ع( رجاييدر شهيد انديمشکو

دزفولودومرکزدخترانهحضرتفاطمهدر

اهوازوحضرتخديجهکبريدر)س(زهرا

 )س( کارداندر مقطع در فعاليدزفول

وهستند آموزش سازمان آمار بنابر که

 تحصيلي سال در استان، ،43-47پرورش

اينمراکزمشغولتحصيلدانشجودر7256

تحصيليبوده سال در 44-48اند، ،233
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سالپذيرششدهدانشجويجديد در و اند

پذيرش48-42تحصيلي دانشجو نيز

کرده اند. چون که است سال اينچندين

 مراکز ميبه انساني نيروي دنپردازتربيت

منظور به جانبه همه ارزيابي و نظارت

مراکز اين عملكرد کيفيت درباره قضاوت

 است.يضروريومنطق

برايارزيابييکسيستم کلي، بهطور

غيرآموزشي يا عملكرد آموزشي به بايد

و انساني منابع عملكرد سيستم، ساختار

سازمانبرثيرفعاليتهايمختلفأعملكرديات

 توجه بيرون گرددالزممحيط مبذول

دانشگاهي7812)کولوبندي، سيستم در .)

 ارزيابي اصلي وهدف قوت نقاط بررسي

خدماتي و پژوهشي آموزشي، امور ضعف

و آکادميک بخشهاي و است دانشگاه

(.7816گيرد)ابيلي،غيرآکادميکرادربرمي

شناساييوضعيآموزشيارزيابيچالشاصل

آموزش، کيفيت بهبود منظور به موجود

دردانشگاههاافزايششفافيتوپاسخگويي

 راميجامعهبرابر آموزش کيفيت باشد.

نمود.ازيمتعددبررسيهاتوانازديدگاهيم

 ديدگاه بستگيميک و ارتباط به يتوان

اهدافآموزش)درون يايکيفيتآموزشبا

سيبيرون نمود. توجه اساسؤ( اينيال در

تابع بايد آموزش آيا که است اين ديدگاه

بيرونياهدافدرون يا عدهيباشد ماننديا.

تعليموتربيتاستقاللقايليديوييکهبرا

مستقيماً يتابعاهدافخارجهستندوآنرا

دانندمعتقدندکهکيفيتآموزشبهتأمينيمن

رشديدرونيمعيارها فرايند خود از که

مي بستگگنشأت مقابلييرند در دارد.

خدمتياعده در را پرورش و آموزش

اهدافخارج يتحقق برايمقرار و يدهند

معيارها کاربرد آموزش کيفيت يسنجش

مييبيرون الزم مبنارا بر لذا يشمارند.

توصيفيآموزشيبيرونيمعيارها مطلوب

برايم را متعلمان کارآيي که انجاميشود

وظايف و ببردياحرفهويفننقشها باال

)پاک بر7851سرشت، ديگر، ديدگاه از .)

سيست ديدگاه ارايهيميماساس به توان

برا کيفيتيتعريف دروندادها، کيفيت

فرايندها،کيفيتبروندادهاوکيفيتپيامدها

 .(7115)بازرگان،پرداخت

چالشهايبرا با فوق،يرويارويي

.اندااتخاذکردهريمختلفروشهايهاهدانشگا

دانشگاهيبرا استراتژيک برنامه در نمونه

يك(7111)ياستراليايغرب استکه يآمده

ازضرورياتاوليهفعاليتهردانشگاهتالش

يدستيابيبرا کيفيتباالتر اينيمبه باشد.

 متعهد را خود طريقيمدانشگاه از که داند

فرايندهايريزبرنامه بودبهيگيرتصميميو
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کيفيتو دارد نياز کندزيرا دنبال را مستمر

طور به را آن و کند تضمين را اعتاليش

أکيددرتمامفعاليتهادنبالنمايد.تيداريمعن

دولتوجامعهبرکيفيتوعملكردآموزش

راسازدودانشگاهيمترموضوعرامهميعال

تاکيفيتفعاليتهايشراتضمينکندمكلفمي

زمينهنموده، در دانشگاه لذا بخشد. ارتقا

رايارزياب خود فرايندها و فعاليتها منظم

 ارزيابيممتعهد خود است معتقد و يداند

يکميبرا عنوان به مستقلؤدانشگاه سسه

يرادارااست.ازارزيابانبيرونينقشمحور

عين تضمين ارايه چون مواردي در وينيز

گردد.بااينيمهقابليتاعتباردانشگاهاستفاد

ازي،ضرورتارزيابنكتههمهتوجهبهچند

 آشكارتر را معلم تربيت سازد:يممراکز

مختلفنخست منابع بودن محدود امروزه ،

پرورش، و آموزش وزارت انساني و مالي

ک تربيتيمارزيابي مراکز عملكرد کيفي و

بلكهواجبمي توجيه تنها نه سازد.معلمرا

وزار پرورشبرايتأميندوم، تآموزشو

از خود نياز مورد انساني نيروي از بخشي

فارغالتحصيالناينمراکزبهرهگرفتهاستو

جذبمي مستقيماً کند.سوم،همچنانآنهارا

فعالً پرورش و آموزش ازنظام بعضي در

اقدامبه استانهابامازادنيرومواجهاستلذا

ت مراکز کردن تعطيل يا معلمکاستن ربيت

امادرآيندهممكناستدوباره نمودهاست،

 آيد.درمعلممعضلکمبود وجود به کشور

چهارم،درصدفارغالتحصيالندانشگاهيکه

ارشد کارشناسي و کارشناسي مدرک با

متقاضيجذبدرآموزشوپرورشهستند

که حالي در است افزايش به رو سال هر

وجو آنها جذب و استخدام ندارد.زمينه د

زيرمجموعه الگويارزيابيسيپدر پنجم،

بر مبتني رويكرد از برخاسته الگوهاي

الگوها هدفمجموعه دارد. يمديريتقرار

رويكرد، الزماين اطالعات آوردن فراهم

تصميمبراي و مديران به گيرانکمک

باشدمييآموزش مخاطب7816)سيف، ان(.

تصم همواره الگوها از گيرانيماينمجموعه

فعاليت جهت و پرورشهستند آموزشو

خواسته را تصميمارزشيابي گيران،هاي

نيازهاياطالعاتيومالکهاياثربخشيتعيين

الگويمي مجموعه زير سيپ الگوي کنند.

مديريت وارزيابي )بازرگان،گراتصميمگرا

(ويازيرمجموعهالگوهايتسهيلدر7843

کمک(استو7843)کيامنش،گيريتصميم

زمينه،مي به مربوط تصميمات تا کند

برنامه يا نظام برونداد و فرايند درونداد،

يالگو(.7843)بازرگان،بخردانهاتخاذشود

هدايت سيپمتضمنسههدفعمدهاست:

برا؛يگيرتصميم اطالعات آوردن يفراهم
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يهادرکوفهمازپديدهيارتقا؛پاسخگويي

ارزشياب شينكفيلد،)يمورد و بيم استافيل

گرچهبرايا(.7843بهنقلازکيامنش،7145

عملكردوهايآموزشيبرثيردورهأارزيابيت

الگوهايگوناگونمعلمانميکارايي از توان

استفادهکرداماالگويسيپبراياينمنظور

الگوهااستزيرابااستفادهترازسايرمناسب

اينالگو، از با ارزيابيزمينهابتدا از استفاده

شودکهبراساسآنبهنيازسنجيپرداختهمي

پرداختمي اهداف تدوين به )برايتوان

ارزيابيزمينهأسساتتازهتؤم با سيس(ويا

ممي اهداف آيا که کرد تعيين سساتؤتوان

آموزشيمانندمراکزتربيتمعلمهمچناناز

است برخوردار نهمطلوبيت از؟يا پس

مناسببودناهدافآموزشي،ا از بهطمينان

يهادادها،فرايندهاوتأثيردورهارزيابيدرون

يآموزش پرداخته دادها برون شوديمو

 .(7818)بازرگان،

اصل مزيت واقع مراکزيدر ارزيابي

يتربيتمعلماستانخوزستانبراساسالگو

سيست نگرش با که است اين بهيمسيپ

يارزياب ارزيابيارزياباهداف، درونيزمينه،

ارزياب ارزيابيدادها، و يهافراوردهيفرايند

 اقدام مراکز ويماين قوت نقاط و شود

يگردد.لذاارزيابيمضعفاينمراکزروشن

 مراکز اين تصميميماز به وتواند گيران

استان و کشور سطح در سياستگذاران

يتخوزستانکمککندتادرموردتداومفعال

يا و فعاليت توقف معلم، تربيت مراکز

تجديدنظردراهداف،دروندادها،فرايندهاو

گيريمراکزتربيتمعلمتصميميبروندادها

 .کنند



 پيشينه طرح
،اولينمطالعهمنسجمدريازنظرتاريخ

در مايررايس جوزف را آموزشي ارزشيابي

باهدفدر7411-14هايسال کشورآمريكا

درستنوشتنسههزاردانشعملكردمطالعه

است داده انجام آمريكايي )کيامنش، آموز

ايرانمعاصر (.7813 کوششنظامدارنيزدر

آزمونجهتارزيابيدانشوبراياستفادهاز

عملكردفرديهمزمانباايجادمدارسجديد

 دهه صورت7413در به خورشيدي

دوره در نهايي و داخلي هايامتحانات

وابتد متوسطه اماايي، گرديد، رايج عالي

گيريآموزشيدرمقياسوسيعکاربرداندازه

شمسيبرايگزينش7823کشوريدردهه

بهاجرادانشگاههادانشجودرآزمونورودي

(.7843)جمعيازنويسندگان،درآمدهاست

ارزيابيآموزشعالدر يزمينه يدانشگاهها،

ا بيشترينسابقهاز با وايلقرنبيستمآمريكا

الگوها از استفاده اند.پرداختهيارزشيابيبه
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تربيتمعلمآمريكاهايبرنامهياهدافارزياب

 :اعتباربخشيعبارتندازيبااستفادهازالگو

 از يافتن اطمينان کيفيتمطابقتالف.

هايمراکزتربيتمعلمبااستانداردهايبرنامه

ملي.

دانشب. به دادن دربارهآاطمينان موزان

.معلمانوکادرمدرسهيمصالحيتعل

معل حرفه ارتقاي بهبوديمپ. طريق از

.تربيتمعلمهايبرنامه

مقايسه براي مبنايي آوردن فراهم ت.

.مختلفهايتربيتمعلمدرايالتهايبرنامه

تربيتمؤسساتپسازارزيابيبيروني

:7درجه گيرند:يممعلمدرچهاردرجهقرار

درجه عالي، درجه:4خوبتا رضايتبخش،

8: موسسه.2ضعيفودرجه کهياناقص.

  7درجه دارا4يا کند اعتباريدريافت

ميمعل ؤاست. درجه نقايصي8سسه داراي

 گونه اين از بعضي و مؤسساتاست

شوند.يمن برخوردار الزم اعتبار از توانند

باشنديمفاقدشرايطالزم2سساتدرجهؤم

 (.7862ازرگان،)ب

حدودنيميپسازکشورآمريكاوباتأخير

کشورها ساير برايقرن، بهبوديجهان

يآموزشدانشگاهينظامهايکيفيتبهارزياب

آموزشعال توجهکردند.يپزشكيازجمله

فعاليتها به اشاره رابطه اين اسيونرفديدر

پزشكيجهان کهيضرور7يآموزش است

 استانديمتالش برايجهانهاياردکند يرا

پزشك يآموزش فعاليتهاکندتدوين ي،

پزشكيارزشياب آموزش در يکشورهايرا

پيگير برگزاريمختلف با و ينمايد

مقايسهيجهانيهاکنفرانس و ارايه فرصت ،

فراهمآورد) درسالاينفدراسيوننتايجرا

کنفرانسبرگزار4338 دانمارک کپنهاگ در

سنجشکيفيتيقانبراکرد(.گروهيازمحق

از4تايلنديکبيمارستاندانشكدهپزشكيدر

کرده استفاده سيپ اينالگوي نظر به اند.

بافتخطمشيدولتونيازجامعهمحققان

اينهفعاليوزم در ليمارستانتشكينبيترا

يم رسالتبيمارستاندهد. بينشو فلسفه،

داد درون مجموعه زير منابع و آموزشي

دانشجويانفرايندشند.بايم پرورش شامل

تأکيدبرمفهومدانشجو محوري–پزشكيبا

يم داد برون صورتيمباشد. دو به تواند

پيامد و بيواسطه و بالفصل داد هايبرون

از بعد گيرد. قرار ارزيابي مورد بلندمدت

نا ارزيابجام ارزشيابانبيرونيکيفيتيخود ،

يابيخواهندآموزشپزشكيبيمارستانراارز

 .(8،4338ونگبنجاراتوهمكاران)کرد

                                                 
1.  WFME 

2.  Nakhon Ratchasima Hospital 

3.  Wongbenjarat et al 
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ازالگوي استفاده با يورک، دردانشگاه

چهارچوب يسيپ براي هايبرنامهارزشيابي

 است. برآموزشپرستاريتدوينشده نظر

 است گروههااين تمام آموزشيکه

 باپرستاري هايبرنامهارزشيابي توانندميشان

 روزافزون تقاضاي با مواجههم پاسخگويي

برايبرنامه ريزيوشوندوهماطالعاتيرا

آموزشيپرستاريبهدستهايبرنامههدايت

ويمکهايآورند.الگويسيپبههمراهروش

داده گردآوري کيفي و سازيهمترازها

چهارچوبنظريمناسبيبراياين7هايافته

.(4332است)سينگ،ارزشيابي

پزشكيدانشگاهيهادپارتماندريكياز

( براي4336ويسكانسين سيپ الگوي از )

استفاده باليني تربيتمحققان برنامه ارزيابي

)زمينه،درون.عواملچهارگانهسيپشوديم

شرکتکنندگان و داد( برون و فرايند داد،

به بتوان تا ارزيابيخواهندشد )کارآموزان(

موفقيت تضمين و برنامه اثربخشي تحليل

وابزارهايموردوزانپرداخت.کارآم روشها

ازاستفادهاستفادهدرارزيابيعبارتنداز:الف.

آزمون پيش تک-پرسشنامه آزمون پس

 گروهي ارزيابي درجهت کارآموز آمادگي

رفتاريبرنامهبدوامروتحققاهدافکليو

برايهردر کار پژوهشگرپايان .يکارآموز

                                                 
1.  triangulation 

کارها. سنجشمجموعه يهاينجشسپ.ب.

متخصصان کيفيتانجامدربارهتوسطگروه

نمر ت. کارآموز. هر بههايهکار درسي

دستياب بر دال مدرکي بهيعنوان کارآموزان

و بررسي ث. ضروري. شناختي دانش

ارزشيابيتواناييهايبهمنظورارزيابيهمگنان

 کار دادن و آنانبازخورد رديابيبه ج. .

 پساز اانجامکارآموزان نهايي تأثيررزيابي

.نهاييبرنامهبرآنان

ارزيابدر فعاليتمنسجم اولين يايران

عالدر رويكرديآموزش ارايه هدف با

مستمر ارتقاي براي دروني ارزيابي مناسب

گروه گروههايکيفيت شش در آموزشي

آموزشيازسهدانشگاهعلومپزشكيبهاجرا

آمد کاردر نتيجه الو شكل به گوگروهها

غيرپزشكيمطرحهايبرايگروه پزشكيو

شد همكاران، و موفقيت(.7811)بازرگان

ارزيابيهايگروه که شد باعث پزشكي

دانشگاه در شدت به علومهايدروني

طور به دريپزشكيرواجيابد دانشگاهکه

ويعلومپزشكياهوازاولينکنفرانسارزياب

بخش ياعتبار سال در آموزش 7843در

اندکبرگ تأخيري با گرديد. گروه زار

آموزشي آموزش ارزشيابي سنجش سازمان

براي الزم بستر ايجاد راستاي در کشور

اعتبارسنجيوتفويضاختياروتمرکززدايي
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غيرپزشكيهايفعاليت عالي آموزش ،نظام

 در گروه18اجرايطرحارزيابيدرونيرا

 از سال71آموزشي در داوطلب دانشگاه

گروهاز411کهاينتعدادبهازکردآغ7811

83 سال در يافت7847دانشگاه افزايش

 ارزشيابي، 7847)گاهنامه ابزار(. که آنجا از

اندازه براي ارزيابيمناسب اهداف گيري

 نبود دست در حسينيدروني و بازرگان

ابزار7844) اعتباريابي و ساخت به اقدام )

اندازه براي دانشگاهي اهداف ارزيابيگيري

در پرسشنامه اين اجراي نمودند. دروني

طور به که داد نشان تهران دانشگاه سطح

داريبينوضعموجودووضعمطلوبمعني

اهدافدانشگاهتهرانتفاوتوجوددارد.اين

و اهميت بين که بود آن بيانگر امر

واولويت موجود وضع دو در هدفها بندي

دانشگاهي مقاصد نظر آنچهمطلوباز ميان

آشكاري تفاوت باشد بايد آنچه و هست

وجوددارد.بهعبارتديگروضعيتمطلوب

بسياريازاهدافدانشگاهتهرانازوضعيت

اين چه هر دارند. زيادي فاصله آن موجود

برنامه در باشد بيشتر درفاصله بايد ريزي

   اولويتقرارگيرند.

جامع7811)خلخالي ارزيابي به )

الگويآموزشگا با نفت صنعت دانشگاه هي

 است. پرداخته ازسيپ بسياري او ارزيابي

گره راههاي با را سيپ الگوي عملياتي

(7848)يصالححلهايعلميگشودهاست.

ارزياب شهريهنرستانهايبه دانش و کار

ويسيپپرداخت.يتهرانبااستفادهازالگو

اجرا جهت را زير سيپيارزيابيمراحل

نمودهاست:ارايه

(تعيينوتصريحاهداف7)

يتعيينعواملارزشياب(4)

تدويننشانگرها(8)

تعيينوضعيتمطلوبهرنشانگرازديد(2)

خبرگان

تدوينابزارها(6)

ابزارهاياجرا(5)

وقضاوت(1) اطالعات تحليل و تجزيه

نشانگرهادربارهميزانمطلوبيتعواملو

پيشنهادها(4) دوره،يبراييارايه بهبود

يسسهموردارزيابؤبرنامهيام

ارزيابا تربيتيجامعيگرچه مراکز در

بعضيدراينجابه،معلمانجامنشدهاست

تربيتمعلميپژوهشهااز درباره انجامشده

مي 7854)ابوحمزهشود.اشاره بررسي( در

مراکزايمقايسه التحصيالن فارغ عملكرد

معلما نحقالتدريسمدارستربيتمعلمبا

التحصيل فارغ معلمان که دريافت تهران

حق معلمان با مقايسه در معلم تربيت

نسبتبهمسايلآموزشيو الف( التدريسي:
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؛دهنديماليتبيشتريازخودنشانتربيتيفعّ

بهشغلمعل ؛اندداشتهعالقهبيشترييمب(

؛برمحتوايدروستسلطبيشتريدارندپ(

ادت( کالستواناتردر بين؛هستنداره ث(

دانش درسي فارغعملكرد معلمان آموزان

حق معلمان با معلم تربيت التحصيل

داريالتدريسيدردرسرياضيتفاوتمعني

 ندارد، عربيوجود و ديني دروس در اما

دارد وجود درسي؛تفاوت عملكرد ج(

فارغدانش تجربي علوم معلمان آموزان

لمباسابقهآموزشيکمترالتحصيلتربيتمع

آموزانمعلمانحقسالازعملكرددانش8از

است بهتر سابقه همين با با،التدريسي اما

.گردديمافزايشسابقهنتيجهبرعكس

(دربررسيابعادخود7818لسبيلي)س

معلمان دانشجو ارزشيابي خود و راهبري

که دريافت تهران معلم تربيت مراکز

يادگيريو-ياددهيسي،فراينددرهايبرنامه

مديريت ،فرايند آموزشي ورهبري

رايندآموزشوفارزشيابيهايموجوددرطي

امتحاناتنهاييمراکزتربيتمعلمدرراستاي

خود تقويت براي فرصت ارايه و ايجاد

معلمان دانشجو خودارزشيابي و راهبري

 تنها و وکارورزينيستند معلمي( )تمرين

مراکزهايفعاليت از بعضي در برنامه فوق

در و کم ميزان به درتوانسته سطحمحدود

م بعد دو اين تقويت و باشد.ؤايجاد ثر

عالقه7847)يدهقان ميزان بررسي در )

مرکزضمنيدانشجويانرشتهآموزشابتداي

نسبت خدمتفرهنگياناماممحمدباقريزد

بهشغلخوددريافتکهبينزماناخذديپلم

رشتهتا دانشجويان در دانشگاه به ورود

ابتداي فاصلهيآموزش سال چهار از بيش

دانشجويانازسنباالي برخوردارند،ياست،

رشته به يهااکثريت وديگر دارند عالقه

آموزشابتدايعالقهافراد به اقليتيمند در

به ورود جهت دانشجويان بيشتر هستند،

انتخابکرد را رشته اين درهدانشگاه و اند

محيطکارآموز تحصيلنيز رفتاريهنگام و

مرکز در شاغل منفأتمربيان يرويثير

 است. گذاشته پژوهشدانشجويان اين در

جمله از مختلف مسائل درباره سؤاالتي

وضعيت شغلي، نگرش آموزشي، مشكالت

رفاهيوغيرهازدانشجومعلمانپرسيدهشده

ا حكايت شده داده پاسخهاي زاست.

وضعيتبالنسبهمطلوباينمرکزدارد.


 يالهاؤجزيي و س يهدف کلي، هدفها

 پژوهش
 پژوهشهدفکلي کردناين ارزيابي

استان دخترانه و پسرانه معلم تربيت مراکز

سيپ ارزيابي الگوي اساس بر خوزستان
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فرايندوبرونداد( درونداد، )عواملزمينه،

پيم براينيلبههدفکلي، نجهدفباشد.

ويژهتعريفشدهاست:

مطلوبيت(الف ميزان ارزيابي و بررسي

استان معلم تربيت مراکز کنوني اهداف

منطقه(ب؛خوزستان )ازبسترشناسي اي

وهاينبهج اقتصادي اجتماعي، آموزشي،

پوشش زير جغرافيايي نظر از که فرهنگي(

مراکزتربيتمعلماستانخوزستانقراردارد

ن تعيين منطقهو نيروييازهاي شامل اي

بررسي نيازآموزشوپرورش، انسانيمورد

اشتياقافرادبرايورودبهاينمراکز،بررسي

عل ويمخدمات آموزش مسايل حل براي

ارزيابيدروندادهايآموزشي(پ؛پرورش

مراکزتربيتمعلماستان)دانشجويان،اعضاء

کز،مرايساومعاونانآموزشؤهيأتعلمي،ر

بودجه، تجهيزات، و فضا درسي، برنامه

رساني( اطالع و ارزيابي(ت؛کتابخانه

آموزشيهايبرنامهعملياتوفراينداجرايي

معلم تربيت دانشجويان،مراکز )فعاليت

ر فعاليت استادان، ،ؤفعاليت معاونان و سا

يادگيري،فعاليتفوقبرنامه،-فرايندتدريس

فعالي ؛تنيروهايخدماتي(فعاليتکتابخانه،

مراکزتربيتمعلميارزيابيبروندادها(ث

التحصيالن،استان فارغ کيفيت و )کميت

التحصيالن( فارغ اساسهدفها.اشتغال يبر

س پنج الذکر، فوق ارزيابؤويژه تدوينيال

گرديد:

(7) معلماهداآيا تربيت مراکز کنوني ف

مقطع در معلم )تربيت خوزستان استان

وکار آموزش وزارت بودجه با و داني

 مطلوب همچنان د؟نباشيمپرورش(

)مطلوبيتاهداف(

اجتماعي،اقتصاديبسترمحيطآموزشي،(4)

چه تا استان معلم تربيت مراکز فرهنگي و

اندازهمطلوبيتدارد؟

نظام(8) در موجود آموزشي دادهاي درون

خوزستان استان تربيتمعلم آموزشيمراکز

؟اندازهمطلوبيتدارندتاچه

استان(2) تربيتمعلم مراکز اجرايي فرايند

خوزستانتاچهاندازهمطلوبيتدارد؟

(6) مطلوبيت نظامميزان دادهاي برون

خوزستان استان تربيتمعلم آموزشيمراکز

است؟چقدر



 يروش ارزياب

کل طور علوميروشهايبه در تحقيق

دومالکالف(توانباتوجهبهيمرايرفتار

وهدفتحقيق گردآور، نحوه هادادهيب(

کرديبندتقسيم (.7814)سرمدوهمكاران،

تحقيق يک هدف لحاظ از پروژه اين

عليکاربرد هدفتحقيقاتياست. االصول
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دريکزمينهيتوسعهدانشکاربرديکاربرد

الگوها بين از طرح اين در يخاصاست.

الگويارزشياب ياز که از»سيپ يكي

الگوها مندياثرگذارترين ،7ازريل)«نظام

4336 مبنا( عنوان استفادهينظرياستبه

يسيپچهارچوبيارزشيابيشدهاست.الگو

ارزشياب هدايت منظور به ها،برنامهيجامع

پروژه محصوالت، سيستمهامؤسساتها، و

يم 4)استافلبيمباشد که. (4334، آنجا از

الگو نيمخاطبان تصميمسيپ ويز گيران

درباره که پرورشهستند آموزشو مديران

برنامه قطع يا تجديدنظر اصالح، تداوم،

يآموزش ارزيابيمتصميم الگويگيرند يبا

کاربرد جنبه يسيپ طرفيدارد. ايناز

هايکدادهيازلحاظروشگردآوريارزياب

پيمايش توصيفي تحقيقاتيتحقيق است.

ياستکههدفآنهاهايشاملروشيتوصيف

پديده يا شرايط کردن مورديهاتوصيف

توانديميتحقيقتوصيفياست.اجرايبررس

يايبراصرفاً شرايطموجود شناختبيشتر

بهعالوهيگيربهفرايندتصميمکمک ،باشد.

پيمايش تحقيق دلفياز تكنيک يزمانيبا

 بررسيماستفاده که يکيگردد نظر اتفاق

ظردربارهيکموضوعخاصجمعصاحبن

                                                 
1.  Eseryel 

2.  Stufflebeam 

 همكاران، و )سرمد باشد در(.7814مدنظر

يميزانمطلوبيتاهدافکنونيبخشارزياب

دلف روش از معلم تربيت استفادهيمراکز

ديگرازلحاظيبندگرديد.البتهدريکدسته

دادهيگردآور يکيمها اينتحقيقرا توان

يعملبهحسابآورد.رونديتحقيقارزشياب

سيپدرمراکزتربيتمعلميارزشيابياجرا

بدينصورت خوزستان چهاربوداستان که

زمينه، دادعامل برون و فرايند داد، درون

سپسبرا گرفتند، قرار مدنظر عامليمراکز

برا مالک، شش هفتيزمينه داد درون

مالک،برايفرايندهشتمالکوبرايبرون

کدامازهريبرادادسهمالکتعريفگرديد.

استاندارد و مربوطه نشانگر مالکها اين

برا گرديد. تعريف مطلوب يوضعيت

ارزياب42يهادادهيگردآور مورد ،يمالک

پرسشنامهياالتمتعددؤس در و ياطرح ها

مصاحبه ازفرم پس شدند. تدوين ها

آمارهدادهيگردآور مقايسه و باها ها

ارزيابيتدوينياستانداردها ي، قضاوتو

دربارهوضعيتهرمالکدرسهسطحکامالً

مطلوبونامطلوبانجامشد.نسبتاًمطلوب،


 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

شماري تمام روش از استفاده ،با

زيريهاداده هفت درباره اينالزم جامعه

گردآوريشد:مطالعهبهشرحزير
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تربيت:(الف و تعليم برايمتخصصان

مطلوبيتاهدافکنونيمراکزتربيتارزيابي

رشته صاحبنظران از تربيتيهايمعلم علوم

بدينصورتکهازتعدادي.نظرخواهيشد

دانشكده دکتري دانشجويان و استادان از

 و تربيتي وانرعلوم دانشگاه شهيدشناسي

ر استادانؤچمران، آموزشيو معاونان و سا

گر استادان و استان معلم تربيت وهمراکز

سابقهکاريکهداراعلومتربيتيدانشگاهيزد

طريق از بودند يزد معلم تربيت مراکز در

.بهعملآمديمصاحبهياپرسشنامهنظرخواه

نفربودکهنظرات776اينزيرجامعهشامل

شد.يگردآور(درصد6/51)نفر43

مراکزؤر(ب آموزشي معاونان و سا

زيرجامعهاينتربيتمعلماستانخوزستان:

 6شامل و مراکز6رييس آموزشي معاون

باشديمتربيتمعلمپسرانهودخترانهاستان

ازوباروشتمامشمارياطالعاتموردنياز

.گرديدگردآوريآنان

مسووالنامورماليوبودجهمراکز(پ

اينزيرجامعه تربيتمعلماستانخوزستان:

يتمعلممسوولامورماليمراکزترب6شامل

 شماريشديماستان تمام روش با که

يهاداده هر درباره نياز مسوول6مورد

گردآوريشد.

اطالع(ت و کتابخانه رساني:مسووالن


شامل جامعه زير و6اين کتابخانه مسوول

استان معلم تربيت مراکز رساني اطالع

اطالعاتباشديم شماري روشتمام با که

هاگردآوريشدهاست.موردنيازدربارهآن

منظورکليهدانشجوياندانشجويان:(ث

تربيتمعلمپنجگانهمراکز44مهريورود

تعدادکلآنهايماستانخوزستان 233باشد.

راپسرانودرصد(51نفر)415کهبودنفر

742( تشكيلدرصد(87نفر دختران را

.هريکازدانشجوياندوپرسشنامهدادندمي

وويژگيه دانشجويان شناختي جمعيت اي

مراکز استادان تدريس ارزيابي پرسشنامه

گردآوري در کردند. تكميل را تربيتمعلم

هاازروشتمامشمارياستفادهگرديد.داده

استان(ج معلم تربيت مراکز استادان

افراد کليه منظور کهيخوزستان: است

معلم تربيت مراکز در درس يک حداقل

تعداديماستانتدريس حدودکنند. کلآنها

نفراستکهاطالعاتموردنيازباروش43

طريقپرسشنامهويژگيهايوازيتمامشمار

گردآور يجمعيتشناختياستادان 65شد.

درصد(پرسشنامهراتكميلکردند.13)استاد

يمنظوردانشجويانفارغالتحصيالن:(چ

 سال در که تربيت44-48است مراکز از

اند.علماستانخوزستانفارغالتحصيلشدهم

 آنها کل 263تعداد بودنفر نفر456که



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

 

149 

 

74/27نفر)744وراپسراندرصد(44/64)

دختراندرصد( دادهادندديمتشكيلرا يها.

يهاازپروندهيموردنيازباروشتمامشمار

فارغالتحصيالناستخراجگرديد.



 هاابزارهاي گردآوري داده

ا استفاده مورد ارزياببزارهاي اين يدر

از:بودندعبارتند

از(الف نظرخواهي پرسشنامه

و تعليم مطلوبيتمتخصصان درباره تربيت

اهدافمراکزتربيتمعلمکهتنهاشامليک

گزينهؤس چند هدفهاياال تعيين يدرباره

مراکزتربيتمعلمبود.يمطلوباحتمال

جمعيب. ويژگيهاي تپرسشنامه

اين تربيتمعلم: مراکز دانشجويان شناختي

البودکهازخلخاليؤس74يپرسشنامهحاو

محتوا7811) دارايروايي لذا اقتباسشد )

پايايياينابزار آلفايکرانباخبرحسببود.

باشد.يم11/3

جمعيتپ. ويژگيهاي پرسشنامه

عل هيأت اعضاي تربيتيمشناختي مراکز

اينپرسشنام کهالبودؤس42هحاويمعلم:

( عملياتيطرح اجراي روند به توجه 42با

تدارک استانداردها( و نشانگرها مالک،

بود. رواييمحتواييبرخوردار از لذا گرديد

برايمحاسبهپاياييازآلفايکرانباخاستفاده

.محاسبهگرديد14/3آنمقدارشدکه

تدريساعضاي(ت ارزيابي پرسشنامه

عل اينيمهيأت معلم: تربيت مراکز

 حاوي باؤس71پرسشنامه پاسخ بسته ال

ليكرت يطيف بود فرايند -ياددهيکه

 يادگيري کالسرا تدوينسنجديمدر در .

اينپرسشنامهازپرسشنامهارزشيابيتدريس

اهواز پزشكي علوم دانشگاه در استادان

محتوايي روايي داراي لذا گرديد استفاده

ايياينپرسشنامهبااستفادهاست.ضريبپاي

محاسبهگرديد.162/3ازآلفايکرانباخ

ر(ث با مصاحبه مراکزؤفرم ساي

 حاوي فرم اين معلم: بازؤس76تربيت ال

پاسخوبهصورتمصاحبهازقبلتنظيمشده

دربارهمطلوبيتاهداف،يبهمباحثباشدويم

پرداخت.يمدروندادهاوفرايندها

(ج آموزشيفرم معاونان با مصاحبه

الؤس72شاملمراکزتربيتمعلم:اينفرم

بازپاسخوبهصورتمصاحبهازقبلتنظيم

 مباحثبودشده به مطلوبيتيکه درباره

شد.يماهداف،دروندادهاوفرايندهامربوط

مسووالنامورمالي(چ فرممصاحبهبا

وبودجه:اينفرمبهصورتمصاحبهازقبل

وبودالبازپاسخؤس1يتنظيمشدهوحاو
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وضعيتبودجهمراکزازياطالعات درباره را

.ددابهدستمسووالنبودجه

.فرممصاحبهبامسووالنکتابخانهو(ح

اطالعرساني:اينفرمبهصورتمصاحبهاز

بودالبازپاسخؤس4يقبلتنظيمشدهوحاو

اطالعات کتابداريو وضعيت درباره ويرا

.نموديدرمراکزگردآورياطالعرسان

و(خ کامپيوتر کتابخانه، ليست چک

اينترنتوفضاوتجهيزات:بااستفادهازاين

تعداد درباره الزم اطالعات ليست چک

فيزيك امكانات و کالبديتجهيزات يو

شد.يموجوددرمراکزگردآور

فارغيبايگانهايپرونده(د شده

گرد براي دربارهالتحصيالن اطالعات آوري

.آنانکميتوکيفيت


 يارزشياب يهايافته
 مراکز تربيت معلم  يف کنوناهدا :ال اولؤس
 

تربيت معلم در مقطع  -استان خوزستان 

و با بودجه وزارت آموزش و  يکاردان

تا چه ميزان از مطلوبيت  -پرورش

 ؟ندبرخوردار

از استفاده با اينسؤال، به برايپاسخ

 جامعهپرسشنامه زير از مصاحبه و

اهداف مورد تربيتدر و تعليم متخصصان

نظرخواهي تربيتمعلم احتماليبرايمراکز

بهعملآمد.پنجراهحلاحتماليتعيينشده

کنوني فعاليت تداوم آنها بين از که بودند

تربيتمعلمدرسطحکاردانينشانگر مراکز

تبديل احتمالي اهداف مطلوب، وضعيت

تربيتمعلمبهتربيتدبيروتوجهبهمراکز

نسبتاً وضعيت نشانگر ديگر حلهاي راه

مراکز تبديل احتمالي اهداف و مطلوب

عالي آموزش مؤسسات به معلم تربيت

تربيت مراکز کردن تعطيل يا و )دانشگاه(

مراکزتربيتمعلميمطلوبيتاهدافاحتمالبارهصاحبنظراندرنظرات.7جدول
 وضعيت طرفدار يهدف احتمال وضعيت طرفدار يهدف احتمال

مراکزيتداومفعاليتکنون
 يتربيتمعلمدرسطحکاردان

 مطلوب 47
تعطيلکردنمراکز

 تربيتمعلم
 نامطلوب 2

تبديلمراکزتربيتمعلمبه
 مراکزتربيتدبير

 مطلوبنسبتاً 76
تبديلمراکزتربيت
 معلمبهدانشگاه

 نامطلوب 4

 48 جوابيب مطلوبنسبتاً 76 يگرديراهحلها
 جمعاً

 نفر43
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معلمنشانگروضعيتنامطلوببودند.لذابه

وضعيت از کنوني هدف متخصصان نظر

ترکامالًمطلوببرخورداراست.نتايجمفصل

آمدهاست.7درجدول


، يبستر جغرافيايي، آموزش :سؤال دوم

منطقه تحت  يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

راکز تربيت معلم استان خوزستان پوشش م

 مطلوبيت است؟ يتا چه اندازه دارا

زمينهوبافتمراکزتربيتيارزيابيبرا

معلمششمالکدرنظرگرفتهشدکهمالک

اولومالکياولآنمربوطبهسؤالپژوهش

پژوهش سؤال مربوطبه ششم تا دوميدوم

تربيتيم مراکز جغرافيايي نظر از باشند.

فاصلهيپسرانهدرجاهامعلم با نامناسبو

 از شدهزياد احداث شهر کهمرکز اند

مشكالتتردددانشجويانرابهويژهدرشب

 مراکزيمافزايش احداث مكان اما دهد

 مناسب و مطلوب مرکزيمدخترانه باشد.

مرکزکيلومترباشهرفاصلهدارد.6انديمشک

دزفولاهوازدرحاشيهشهرقرارداردومرکز

درمالکدرکنارقبرستاناحداثشدهاست.

اشتياقداوطلبانخوزستان يدومعاملزمينه،

استانيبرا معلم تربيت مراکز به ورود

بررس بعد سه در اول،يخوزستان بعد شد.

استان معلم تربيت مراکز انتخاب اولويت

سراسر کنكور در نظريخوزستان از

بررس مشخيدانشجويان که صشدگرديد

جزء خوزستان استان معلم تربيت مراکز

بودهياولويتها دانشجويان اوليه لذا دادناند

 انتخاب اولويت اين کنكوربر در مراکز

 باشد.يمنشانگروضعيتمطلوبيسراسر

دانشجويان تمايل و اشتياق دوم، بعد در

رشته مجدد انتخاب به معلم تربيت مراکز

کهيبررسيکنونيتحصيل تمايلگرديد

خود رشته مجدد انتخاب به دانشجويان

باشد.امادريممطلوبنسبتاًنشانگروضعيت

تربيت مراکز دانشجويان تمايل سوم، بعد

کنون مرکز مجدد انتخاب به نشانگريمعلم

 نامطلوب سوميموضعيت مالک در باشد.

عل خدمات ارايه زمينه، نيازيمعامل مورد

متقاض ميافراد به معلمورود تربيت راکز

بررس خوزستان نشانگرياستان گرديد.

صورت به مطالب ارايه درصد مربوطه،

تناسبيکاربرد ميزان و دانشجويان به

قبل معلومات با جديد دانشجويانيمطالب

صورت به مطالب ارايه ميزان بعد در بود.

ميزانيکاربرد بعد در وضعيتنامطلوبو

معلوما با جديد مطالب قبلتناسب يت

 نسبتاًوضعيت محاسبهيممطلوب اما باشد

يميانگينکل خدماتدهديمنشان ارايه که

ورودبهمراکزيموردنيازافرادمتقاضيمعل
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 .نتايجارزيابيعاملزمينهوبافتمراکزتربيتمعلماستانخوزستان8جدول

 وضعيت مالکهاي عامل زمينه
مالک )سوال اول و دوم 

 پژوهشي(
 عيتوض

الف.تربيتمعلمدرمقطع
کاردانيبابودجهآموزشو

 پرورش

 مطلوب
ت.ارايهخدماتفرديو
 اجتماعيموردنيازداوطلبان

نسبتاً
 مطلوب

ب.اشتياقداوطلبانبراي
ورودبهمراکزتربيتمعلم

 استان

نسبتاً
 مطلوب

ث.وضعيتاجتماعيو
 اقتصاديمتقاضيانمراکز

نسبتاً
 مطلوب

موردارايهخدماتعلميپ.
 نيازداوطلبان

نسبتاً
 مطلوب

ج.بررسيمحلسكونت
 متقاضيانمراکز

نسبتاً
 مطلوب

 نسبتاًمطلوب درمجموع



نسبتاًتربيتمعلماستانخوزستانازوضعيت

است.يمطلوب چهارمبرخوردار مالک در

ارايهخدماتفرد اجتماعيزمينه، مورديو

تربيتمعلمودبهمراکزورينيازافرادمتقاض

عالقه ميزان نشانگر از استفاده يمندبا

رشته به معلم تربيت مراکز دانشجويان

بررسيتحصيل مورد گرفتکهيخود قرار

دانشجويانيمندمشخصگرديدميزانعالقه

ازوضعيت مراکزتربيتمعلمبهرشتهخود

عبارتيمطلوبنسبتاً به است. برخوردار

د مراکز حدديگر اندمطلوبتوانستهنسبتاًر

موردنيازداوطلبانيواجتماعيخدماتفرد

زمينه، عامل پنجم مالک در کنند. تأمين را

داوطلبانمراکزيواقتصاديوضعيتاجتماع

تربيتمعلمازطريقمدنظرقراردادنچهار

بعدسطحسوادپدرانومادرانواشتغاليا

بررسيبيكار مادران و کهيپدران شد

مشخصگرديدسطحسوادپدراندانشجويان

برخورداراستامايمطلوبنسبتاًازوضعيت

وضعيتيسطحسوادمادراندانشجوياندارا

 ارزيابيمنامطلوب اين در سطحيباشد. ،

برا والدين عملياتيسواد کردنيتعريف

اجتماع دريوضعيت گرفته نظر بود.شده

درياقتصادوضعيتيبررسيبرا،همچنين

دانشجويانميزاناشتغالوالدينيهاخانواده

گرديدکهدراينرابطهميزاناشتغاليبررس

مطلوبوميزاننسبتاًپدراننشانگروضعيت

نامطلوب وضعيت نشانگر مادران اشتغال

سكونتيم محل ششم، مالک در باشد.

)شهرها بايداوطلبان مقايسه در بزرگ
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رديدکهمشخصگيکوچک(بررسيشهرها

شهرها دانشجويان ميزان بين تعادل يشد

شهرستان دانشجويان ندارديبزرگو وجود

وياماکفهترازوبهنفعدانشجويانشهرستان

اينمالککند،سنگينيميمناطقمحروم لذا

مطلوبازلحاظمحلنسبتاًنشانگروضعيت

 داوطلبان بعضيمسكونت چند هر يباشد.

شايس گزينصاحبنظران کنكوريته در را

جايسراسر منطقهيمپذيرشبويبه ياو

آموزشيازرسالتهايکنندامايكيمپيشنهاد

برابريعال به آموزشيتوجه در فرصتها

حديعال تا مالک اين که آنياست به

 پرداختهاست.
 

 يتا چه اندازه درون دادها :سؤال سوم
مراکز تربيت معلم استان خوزستان 

ت دارند؟مطلوبي
مراکزتربيتمعلميدروندادهايارزيابيبرا

در شد. تعيين هفتمالک خوزستان استان

ويژگيها داد، درون اول دانشجويانيمالک

ورود رفتار جنبه از هميشناختيهم و

يشد.دربعدرفتاروروديبررسيجنبهسناز

ديپلميشناخت کل معدل دانشجويان،

نشانگ عنوان به مشخصنموددانشجويان ر

ورود رفتار مراکزيشناختيکه دانشجويان

استان معلم 14/76)تربيت وضعيت نسبتاً(

بررسيمطلوب در دانشجويان،يدارد. سن

 وضعيتيسالگ1/43ميانگين نشانگر

سن بهيمطلوب تربيت مراکز دانشجويان

جمعيت انرژيعنوان پر و فعال يجوان،

درونيم عامل دوم مالک در داد،باشد.

عل توانمنديهايموضعيت وؤريو سا

آموزش ويمعاونان بودجه مسووالن ،

يبررسيشد.برايهابررسمسووالنکتابخانه

عل تحصيليموضعيت مدرک براياز يو

يوضعيتتوانمنديازسابقهمديريتيبررس

کهوضعيت گرديد استفاده عنواننشانگر به

توانمنديهايمعل معاوناؤريو و نمراکزسا

 وضعيت نشانگر استان معلم نسبتاًتربيت

معاونان وضعيت گرچه بودند مطلوب

پايينيآموزش مطلوبيت برخورداريتراز

 يموضعيتعليبررسيبرا،همچنيناست.

هانيزازمسووالنبودجهومسووالنکتابخانه

بهعنواننشانگراستفادهشديمدرکتحصيل

کل طور به عليکه مسووالنيموضعيت

رسان اطالع و کتابخانه مسووالن و يبودجه

 مالکسوميممطلوبنسبتاًمراکز در باشد.

يموضعيتهيأتعليعاملدرونداد،بررس

مراکزتربيتمعلماستانازچندينبعدانجام

مهم که بررسگرفت آنها يتواناييهايترين

يمعل ويمدرکتحصيلتوجهبهاستادانبا

ميزانعالقهآنهابهيوبررسياهرتبهدانشگ

در است. بررسشغلبوده با مدرکيرابطه
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دانشگاهيتحصيل رتبه استادانمشخصيو

تواناييهاگرديد ازيمعليکه استادان

نسبتاًوضعيت ميزانبودمطلوببرخوردار .

وضعيت نيز تدريس امر به استادان عالقه

توانتقويتبااينهمه،.يداشتمطلوبنسبتاً

يمعل از کيفيتياصلعواملاستادان بهبود

داد،يم درون عامل چهارم مالک در باشد.

دانشجويانويبانيازهايتناسببرنامهدرس

گرديد.دراينباره،يسرفصلمصوببررس

درس برنامه تناسب ميزان باياستادان را

دانستند،يممطلوبنسبتاًدانشجويانينيازها

معاوناؤر و آموزشسا تناسبين ميزان نيز

فصلهايدرسيهابرنامه سر با مصوبيرا

نيزيموارد)البتهدردانستنديممطلوبنسبتاً

قدي را مييمسرفصلها اماکردندقلمداد )

رايدرسيهادانشجويانميزانتناسببرنامه

نامطلوبارزياب عاليقخود دراند.کردهيبا

همگون تطابق مالک وجوديافتهياين ها

داد، درون عامل پنجم مالک در ندارد.

و پسرانه مراکز تجهيزات و فضا وضعيت

مشاهده ازچکليستو استفاده با دخترانه

بررس کليمحقق طور به وضعيتيگرديد.

استان معلم تربيت مراکز تجهيزات و فضا

 مطلوب خوزستان شد. مالکارزيابي در

داد، درون عامل بررسششم توضعييدر

مال منابع و دريبودجه معلم تربيت مراکز

مال امور مسووالن با بودجهيمصاحبه و

گرديد کلمشخص طور به وضعيتيکه

 معلم تربيت مراکز در مطلوبنسبتاًبودجه

آموزشيم بودجه کمبود عليرغم زيرا يباشد

بايداذعاننموديسنگينآموزشيهاوهزينه

آموزشوبودجهاينمراکزازوزارتچون

درصد و دانشجويانحقازيپرورش وق

 ماليمتأمين امور مسووالن مراکزيگردد

رامحاسبهياحتماليتوانندميزاندرآمدهايم

نمايند.بهعالوهيريزوباتوجهبهآنبرنامه

مانع راهيبرايهيچ جديديهايافتن

استانيبرايدرآمدزاي معلم تربيت مراکز

مانآموزشوپرورشسازيخوزستانازسو

استانايجادنشدهاست.درمالکهفتمعامل

بررس ياوضعيتمنابعکتابخانهيدرونداد،

کتابخانه وضعيت که داد مراکزيهانشان

نسبتاً مراکزيممطلوب همه در زيرا باشد

فضا با کتابخانه استان معلم يکافيتربيت

توجه قابل تعداد و خانه قرائت با يهمراه

يفارسکتاب دارند. يهاکتابخانهاماوجود

وتعدادنشرياتيمراکزازلحاظمنابعخارج

عليخبر تقويتيمو بايد و هستند فقير

امكانات تناسب نيز دانشجويان گردند.

 نيازهايشان با را مطلوبنسبتاًکتابخانه

دربعضکردهيارزياب کتابخانهياند. هامراکز،

رايانه کاوش سيستم هستنديابه مجهز
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بعض اما دزفول( همچناني)پسرانه ديگر

فراوانمشكالت تحوالتحالهردردارند.

کتابخانهيزياد يهادر از هم لحاظمراکز

کتابخانه افزايشهامسووالن جنبه از هم ،

همويمتعدادکتبواشتراکدرمجالتعل

استانداردها از استفاده جنبه دريجهانياز

 ابهابايدصورتگيرد.کتيبندطبقه



مراکز تربيت معلم  يفرايندها :چهارم سوال

، ي/ سازمانياستان خوزستان ) فرايند ساخت

/ پشتيباني( تا يو خدمات يياددهي/ يادگير

چه اندازه مطلوبيت دارند ؟

تربيتيارزيابيبرا عاملفرايندمراکز

در گرديد. تعيين مالک هشت استان معلم

ر فعاليت اول، مراکزمالک )مديران( ؤساي


 عاملدروندادمراکزتربيتمعلماستانخوزستانينتايجارزياب.2جدول

 وضعيت سوم(ي ال پژوهشؤ)س مالک وضعيت عامل درون داد يمالکها

 دانشجويان(7

 رفتارورودي

 )معدل(يشناخت

نسبتاً
 مطلوب

مدرکوسابقهروسا،معاونان(6
،مسووالنبودجه،يآموزش

 سووالنکتابخانهمراکزم

نسبتاً
 مطلوب

 مطلوب سن

 مدرکاستادانمراکز(4
نسبتاً
 مطلوب

 بودجهمراکزتربيتمعلم(5
نسبتاً
 مطلوب

 مراکزيبرنامهدرس(8
نسبتاً
 مطلوب

 يامنابعکتابخانه(1
نسبتاً
 مطلوب

 مجموعدر مطلوب فضاوتجهيزاتمراکز(2
نسبتاً
 مطلوب

 

باتربيت مصاحبه طريق از استان معلم

 بررسبازسؤاالت بهشيپاسخ نتايج که د

توصيف عمدهيصورتکيفيو ترينهستند.

مورد در شدتنكته به ساختار مديريت،

 پرورشوآنمتمرکز وزارتآموزشو در

 معلم تربيت واقعيممراکز در که باشد

مبدل شده منصوب مجريان به را مديران

عملويآزادکاريوارچوبسازدوچهيم

دريمومحدوديصورآناناختيارات باشد.

آموزش معاونان فعاليت فرايند، دوم يمالک

مشكلساختارشد.يمراکزتربيتمعلمبررس

و سو يک از معلم تربيت مراکز متمرکز

آموزش سرپرستياختالطمسايل مسايل يو

ديگرازجملهمعايبونقاطضعفيازسو
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آموزشمعاونا معلميبعضين تربيت مراکز

فعاليتيم فرايند، سوم مالک در باشد.

يبررسموردمصاحبهراهمسووالنبودجهاز

گرفت وقرار تناسب عدم از آنها گرچه .

ويناهماهنگ احتياجات با موجود بودجه

مندبودند،هاوانتظاراتدانشجويانگلههزينه

نازتعريفشدهومطمئيمنابعدرآمديول

 معلم تربيت مراکز مثبت کهيمنكات باشد

مال آسانيفعاليتمسووالن و روان نيز را

فرايند،يم عامل چهارم مالک در سازد.

آموزش مراکزيفعاليت استادان تدريس و

تربيتمعلماستانازطريقپرسشنامهارزيابي

بررس اساسنتايجيتدريساستادان بر شد.

تدريسيموزشتوانوضعيتفعاليتآيم و

استان معلم تربيت مراکز در را اساتيد

 ارزيابنسبتاًخوزستان درنمود.يمطلوب

فعاليتآموزش ويمالکپنجمعاملفرايند،

يدانشجوياندرحينتحصيلبررسييادگير

اول ترم معدل منظور بدين گرديد.

يدانشجويانبهعنواننشانگرفعاليتآموزش

يادگير يو توجهمدانشجويان قرارورد

 معدل که فعاليت21/76گرفت داد نشان

يادگيريآموزش ازيو وضعيتدانشجويان

باشد.يمبرخورداريمطلوبنسبتاً

فعاليت فرايند، عامل ششم مالک در

طريقيهاکتابخانه از معلم تربيت مراکز

مسووالنکتابخانهبررس گرديد.يمصاحبهبا

،يسيعآموزشويفضايهاداراچونکتابخانه

کار ساعات و خانه توجهيقرائت قابل

 زياديمهستند حد تا ينيازهايتوانند

به نياز اما دهند پوشش را دانشجويان

اصالحاتعظي دريمتغييراتو دارند. نيز

مشارکت ميزان فرايند، عامل هفتم مالک

فعاليتها در مراکزيدانشجويان برنامه فوق

رنتيجهمشخصشدکهديتربيتمعلمبررس

در دانشجويان مشارکت پايين ميزان گرديد

وضعيتيفعاليتها نشانگر برنامه فوق

تربيتينامطلوبفعاليتها مراکز فوقبرنامه

است.معلمپسرانهودخترانهاستانخوزستان

سرود،هايبرنامه گروه مانند نويسي يمقاله

جذابيتندارد.يبرا بهدانشجويان توجه با

يفوقبرنامهکنونيمحقق،فعاليتهامشاهدات

برا متوسطهيهادورهيبيشتر و راهنمايي

برا مالکدانشجويان.يمناسباستنه در

يخدماتيهشتمعاملفرايند،فعاليتنيروها

از قبيل يبررسگانرانندوتكثيرمتصديان

فعاليت محقق مشاهدات اساس بر شد.

يواطاعتپذيري،هماهنگيخدماتينيروها

استان معلم تربيت مراکز مسووالن از آنها

وضعيتمطلوب هيچيمنشانگر البته باشد.

مرکزيقضاوت هر در آنها تعداد مورد در

 صورتنگرفتهاست.
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مراکز تربيت  يبرون دادها :سؤال پنجم
معلم استان خوزستان تا چه اندازه مطلوبيت 

ارزياب دارد؟ )فارغيدر داد برون عامل
س وضعيتيبررسيهمالکبراالتحصيالن(

فارغيکميت،کيفيتوميزاناشتغاليابيكار

اول، مالک در گرديد. تعيين التحصيالن
معلمکميت تربيت مراکز التحصيالن فارغ
بررسيبررس تاريخشروعبهتحصيليشد.

فراغتازتحصيلدانشجويانمراکزوتاريخ
ميتربيت نشان اکثريتمعلم تقريبا که دهد



مراکزتربيتمعلماستانخوزستانعاملفرايندينتايجارزياب.6جدول

 وضعيت چهارم يال پژوهشؤس يمالکها وضعيت عامل فرايند يمالکها

يفعاليتروساالف.
 مراکز

نسبتاً
 مطلوب

 فعاليتتدريساستادانث.
نسبتاً
 مطلوب

فعاليتمعاونانب.
 يآموزش

نسبتاً
 مطلوب

يويادگيريزشفعاليتآموج.
 دانشجويان

نسبتاً
 مطلوب

فعاليتمسووالنپ.
 يامورمال

نسبتاً
 مطلوب

فوقبرنامهدانشجويانيفعاليتهاچ.
 درمراکز

 نامطلوب

ت.فعاليتمسووالن
 کتابخانه

نسبتاً
 مطلوب

ويخدماتيح.فعاليتنيروها
 يپشتيبان

 مطلوب

 مطلوبنسبتاً مجموعدر



يانشجويانمراکزپسازطاتفاقدقريببه

تحصيل نيمسال دورهيچهار پايان به موفق

فارغيميکاردان کميت وضعيت لذا شوند

و پسرانه معلم تربيت مراکز التحصيالن

باشد.درمالکدوميمدخترانهاستانمطلوب

بررس التحصيالن کيفيتفارغ بديني، شد.

کاردان معدل بهيمنظور التحصيالن فارغ

 مراکزعنوان التحصيالن کيفيتفارغ نشانگر

معدل که گرفت قرار نظر نشان48/75مد

التحصيالنيم وضعيتکيفيتفارغ که دهد

آيندهباشد.يممطلوبنسبتاً درمالکسوم،

گرديد.ازآنجايفارغالتحصيالنبررسيشغل

کههمهفارغالتحصيالناينمراکزمتعهدبه

پرور و آموزش وزارت به وخدمت ش

 شغليماستخدام آينده وضعيت لذا يباشند

باشد.يمآنهامطلوب


 گيريبحث و نتيجه
گيريبسيارمهماستبهدرمديريت،تصميم

مي که تصميمطوري گفت درتوان گيري

بهنظرمک کانونفرايندمديريتقراردارد.

رسيدنبهيکتصميمرکنمديريترا»کامي
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مراکزتربيتمعلماستانخوزستانعاملبروندادينتايجارزياب.5جدول

 وضعيت مالک وضعيت مالک )سؤال پژوهشي پنجم( عامل

برون
 داد

 مطلوب الف.درصدفارغالتحصيلي)کميت(
پ.اشتغالبه

 کار
 مطلوب

 مطلوب درمجموع نسبتاًمطلوب ب.معدلفارغالتحصيلي)کيفيت(


مي تشكيل ديگر ويژگيهاي و ايندفردهد

مديريتوابسته،درهمتنيدهوقايمبهوجود
استگيريتصميم ها هوويه،ي)ل« و فام
توانددرروياروييبايمسيپيالگو.(7112

کمکنمايد.يگيرچالشتصميم مديران به
يگيرنتيجهدراين کهشودالزماستاشاره

بهطورجامعوگستردهيگرچهدراينارزياب
اندقرارگرفتهيموردارزيابمراکزتربيتمعلم

ازيتنهابخشکوچكيقبليودرپژوهشها
بررسمراکز معلم بيناندشدهيتربيت اما

 دستآمده وجوديزياديهاشباهتنتايجبه
تحقيقابوحمزه بررس7854)دارد. به که ي(

تربيتمعلم مراکز التحصيالن فارغ عملكرد
معلمانحقالتدريسيپرد با مقايسه اختهدر

تطبيق مقايسه و واقعيکمطالعه ياستدر
معلموتربيتمراکزمتعدديبينبروندادها

است. انجامگرديده الاولپژوهشؤسدبير
پردازدکهبهنظريملهأحاضرنيزبهاينمس

از يک کدام تربيت و تعليم متخصصان
مينمعلمودبيرموردنيازآموزشأتيراهها

پرورششامل تربيت)الف(و مراکز تبديل
تربيت مراکز تبديل )ب( دانشگاه، به معلم

معلمبهمراکزتربيتدبير،)ج(تداومفعاليت
ودرسطحيمراکزتربيتمعلمبهشكلکنون

حاضريتراستکهدرارزيابمناسبيکاردان
شكل به معلم تربيت مراکز فعاليت تداوم

مناسبومطلوبيودرسطحکاردانيکنون
درتحقيقهمچنين،.هاستخيصدادهشدتش

محاسن، به ضعفابوحمزه و قوت نقاط
فارغالتحصيالنمراکزتربيتمعلمدرمقايسه
فارغ عنوان به التدريسي حق معلمان با
است. شده توجه دانشگاهها التحصيالن

محبوبيدرصدها و دهقانپور يپژوهش
(7814) رشته،نيز به عالقه با ارتباط در

بررسوضعيت ويمعليتواناييخوابگاهها،
ارزياب نتايج با نيز اساتيد تدريس يروش

دارد مطابقت ترتيب،حاضر همين به
بررس7818)سلسبيلي به خودي( ابعاد

مراکزيراهبر دانشجويان ارزشيابي خود و
مجموعه زير استکه پرداخته تربيتمعلم

 تربيتمعلم مراکز سلسبيلييمفرايند باشد.
ني بررسز ارزيابيدر همانند حاضريخود

نشان را معلم تربيت مراکز ضعف نقاط
دهقانيم تحقيق مس7847)يدهد. به نيز لهأ(
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يعالقهپاييندانشجويانرشتهآموزشابتداي
واينكهپردازديمخوديبهرشتهوشغلآت

وديديدرهنگامتحصيلنيزمحيطکارآموز
ياجتماع و اينرشته مربياننسبتبه رفتار

اماممرکزشاغلدر ضمنخدمتفرهنگيان
دانشجويانبريثيرمنفأيزدتمحمدباقرشهر
است. تربيتازييكداشته مراکز معاونان

در نيز خوزستان استان دخترانه معلم
وجودمصاحبه به مشكلاش دريچنين

تربيت امور بهيدانشجويانرشته نمود. اشاره
برنام معاون اين امورنظر رشته ماهيت و ه

ويبرايتربيت گنگ رشته اين دانشجويان
محيطبيرونوديدبراينعالوه.مبهماست

ياجتماع و رشته اين به نسبت رفتارنيز
رشته انگليسيهايدانشجويان زبان ويمانند

منفأتيرياض اموربريثير رشته دانشجويان
شواخيتربيت باالخره (7848)يداشتهاست.
مراکزيآموزشيهاارزيابيعملكردگروهبه

است. پرداخته معلم ظاهرتربيت اًگرچه
معلميآموزشيهاگروه تربيت مراکز در

پژوهش بودجه گونه هيچ اما دارند يوجود
مراکزينظامآموزش.مراکزوجودندارديبرا

و است متمرکز شدت به معلم تربيت
يهايگيرتصميمبرايفقطيآموزشيهاگروه
ويجزي کالس استاد کالسها، زمان درباره

از،دارندآزاديعملاينقبيلامورياز اما
مهممانندتغييرواصالحيهايگيرحقتصميم

باشند.کالمآخريمبهرهبيفصلدروسسر

که ارزيابآن اين مراکزيدر گسترده ابعاد
بررس مورد خوزستان استان معلم يتربيت

طور به گرفتو بينيامقايسهيضمنقرار
نظر از دخترانه و پسرانه تربيتمعلم مراکز

 فرايندوبرونداد درونداد، بهعملزمينه،
آمد.



م مسووالن تربيت معل يبرا هاييپيشنهاد
 و سازمان آموزش و پرورش استان

مراکزيانتصابمديرانومعاونانآموزش-7
مدرک حداقل با استان معلم تربيت

اريکارشناس و شد )ارجحيدکترترجيحاً
اينافرادنيزمربوطياستکهرشتهتحصيل

بهحوزهتعليموتربيتباشد(.
عل-4 بنيه تربيتيمتقويت مراکز اساتيد

کارگير به با يمعلم مدارکواجداساتيد
دکتريکارشناس و بهرهيارشد ازيگيرو

عمليمستمرويوهمكارياساتيددانشگاه
ويعلومتربيتيهابادانشكده(ي)ونهصور
.يروانشناس

فعاليتها-8 فعاليتهايآموزشيتفكيک ياز
بهيسرپرست استان معلم تربيت مراکز در
.يمعاونانآموزشيويژهبرا

راه-2 برايهايافتن درآمدزايي يجديد
کاهشوابستگ استانو تربيتمعلم يمراکز

بهبودجهآموزشوپرورش.
سرفصلدروسواصالحوبهيبازنگر-6

دروس.يمقدييروزکردنسرفصلها
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توجهبهبهبودوگسترشسريعامكانات-5
برايبرگزارويکامپيوتر اينترنت يکارگاه

مراکز.ايناساتيدودانشجويان
ر-1 برخورد باؤاصالح معاونان و سا

وصاحببهعنوانافرادبزرگسالدانشجويان
نزيردست.نهبهعنوامنزلت

افزايشاختياراتمديرانومعاونانمراکز-4
متمرکز مديريت کاهش معلم، وتربيت

تدوينبرنامهاستراتژيک.

–بهبودکيفيتفرايندتدريسيتالشبرا-1
افزايشيفوقبرنامهبرايوفعاليتهاييادگير

مشارکتدانشجويان
در-73 استخدام تعهد و تضمين حذف

کليهفارغالتحصيالنيبراآموزشوپرورش
شروط دادن قرار و معلم تربيت مراکز

کاردانيتحصيل دوره استخداميبرايدر
فارغالتحصيالندرآموزشوپرورش.



 منابع

 فارسي

( خدايار 7816ابيلي، آموزشعالي. ارزيابيجاريدر ارزشيابيماهيتنظارتو مجموعه (.
بهکوششخليجيوفرقاني.جلددوم.ايران. مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در

تهران.نشردانشگاهعالمهطباطبايي.
( فرهاد معلمانحق7854ابوحمزه، تربيتمعلمبا فارغالتحصيالنمراکز مقايسهعملكرد  .)

سالپنجم.،(5فصلنامه تعليم و تربيت: ).التدريسمدارستهران
.جزوهچاپنشده،دانشگاهبوعليو الگوهاي آن ارزيابي آموزشي(.7862بازرگان،عباس)

همدان.،سينا
فصلنامه هايآموزشضمنخدمتمعلمان.(.روشارزيابيتأثيردوره7818بازرگان،عباس)

.12تا48صص،سالدهم،(4و  8تعليم و تربيت: )

.تهران:انتشاراتسمت.ارزشيابي آموزشي(.7843بازرگان،عباس)
عبا بهرام)بازرگان، عينالهي، فتحآبادي،جليل؛ رويكردمناسبارزيابيدروني7811س؛ .)

مجله روان هايعلومپزشكي.هايآموزشيدردانشگاهبرايارتقايمستمرکيفيتگروه
.دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي.دانشگاهتهران.(5) ،شناسي و علوم تربيتي

 عباس؛ بازرگان، )و رسول اندازه7844حسيني، ابزار اعتباريابي و ساخت هدفهاي(. گيري
 ريزي در  فصلنامه پژوهش و برنامهدانشگاهيبرايارزيابيدرونيگروههايآموزشي.

شمارهسوم.،سالنهم،(59) ،آموزش عالي
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( جان تابست، بي نرگسروش تحقيق در علوم رفتاري(. و شريفي پاشا حسن ترجمه .
(.تهران.بيتاطالقاني)
اس اچ. 7111).بوال، ترجمهعباسارزيابي آموزشي و کاربرد آن در سوادآموزي تابعي.(.
(.تهران.انتشاراتجهاددانشگاهي.7854بازرگان)

هايشناختيآموزشوپرورش(.کيفيتآموزش:بررسيجنبه7851سرشت،محمدجعفر)پاک
نشگاهشهيدچمراناهواز.دا،(1مجله علوم تربيتي و روان شناسي )برمبنايهدف.

علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن )مقاله ارزشيابي آموزشي(.(.7843جمعيازنويسندگان)
تهران:نشرسمت.

( رضا 7811خلخالي، پاياننامهارزيابي جامع آموزشگاهي بر اساس مدل ارزيابي سيپ(. .
تهران.کارشناسيارشد،دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي.دانشگاه

( محمد محبوبي، عباس؛ 7814دهقانپور، مطالعه و تحليل مسايل و مشکالت کارورزي (.
کارشناسي،.دانشجو معلمان مرکز تربيت معلم پسران شهيد پاک نژاد يزد نامه پايان .

مرکزتربيتمعلمشهيدپاکنژاد.
( محمدجواد 7847دهقاني، يي مرکز ضمن ميزان عالقه دانشجويان رشته آموزش ابتدا(.

پاياننامهکارشناسي،مرکزتربيتخدمت فرهنگيان امام باقر يزد نسبت به شغل خود .
معلمشهيدپاکنژاد.

الهه) حجازي، عباس؛ بازرگان، زهره؛ 7811سرمد، تهران:روش تحقيق در علوم رفتاري(. .
نشرآگاه.
دانشجومعلمانمراکزتربيت(.پژوهشدرخودراهبريوخودارزشيابي7818سلسبيلي،نادر)
.42تا52سالدهم.صص،(5فصلنامه تعليم و تربيت: )معلمتهران.
تهران:نشردوران.گيري و ارزشيابي آموزشي. روشهاي اندازه(.7816سيف،علياکبر)

( عليرضا گروه7848شواخي، عملكرد ارزيابي و بررسي تربيتمعلم(. مراکز آموزشي هاي
 ،نمايه پژوهشيوپيشنهادراهكارهايفعالشدنآنها.43تا14اندرسالهاياستاناصفه

جلدسوم.سازمانآموزشوپرورشاستاناصفهان.
 ارزشيابي هنرستانهاي کار و دانش شهر تهران با استفاده از الگوي  (.7848صالحي،کيوان)

 

تربيتي،دانشگاهتهران.پاياننامهکارشناسيارشد،دانشكدهروانشناسيوعلومسيپ. 
( محمدعلي 7816ضميري، انتشاراتتاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم.(. شيراز:

راهگشا.
تهران:انتشاراتسمت.سير آراء تربيتي در غرب. (.7847کاردان،عليمحمد)
( عبداله 7812کولوبندي، سازمان. اثربخشي ارزيابي براي هفتگانه معيارهاي )تدبير(. :65.)

.12مهرماه
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-7نشريهعلومتربيتي)ارزشيابي آموزشي چه هست و چه نيست؟(.7813کيامنش،عليرضا)
(.سالچهاردهم،دانشكدهعلومتربيتي،دانشگاهتهران.2

تهران:انتشاراتدانشگاهپيامنور.روشهاي ارزشيابي آموزشي.(.7843کيامنش،عليرضا)
.:سازمانسنجش47(.سالدوم،زمستان7847) زشيابي آموزشيگاهنامه مرکز تحقيقات و ار

آموزشکشور.
نشرمديريت مدارس.(.7112ليفام،جيمز؛هوويه،جيمز) اهواز: ترجمهمحمدعلينايلي.

دانشگاهچمران.
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