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 چکيده

های علمی و عملی معلمان بر کیفیت آموزشی تاثیر مهارتاین پژوهش با هدف بررسی میزان وابستگی 

انجام شده است. بر اساس  98-99در معلمان مقطع دوم متوسطه شهرستان آبادان در سال تحصیلی 

همبستگی  -موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 

-99ان مقطع دوم متوسطه شهرستان آبادان در سال تحصیلی معلم هیپژوهش کل یجامعه آماراست. 

باشد. با توجه به می 540ها باشند که طبق گزارش آموزش و پرورش شهرستان آبادان تعداد آنمی 98

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  225حجم جامعه و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان باید تعداد 

-ه از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. جهت سنجش مهارتشوند. برای انتخاب نمون

و کیفیت آموزشی از پرسشنامه  (1390) زاده های علمی و عملی معلمان از پرسشنامه حاجی

و  های علمیها با استفاده از آلفای کرونباخ برای مهارت( استفاده شد. پایایی پرسشنامه1394کالنتر)

( بدست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب متغیرها 943/0کیفیت آموزشی) ( و954/0عملی معلمان)

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ها، از آزمونباشد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهمی

ها نشان داد استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه SPSS.V.23گام به کمک نرم افزارهای بهگام

درصد از کیفیت آموزشی را  42.6 های آنای علمی و عملی معلمان و زیرمقیاسهمتغیرهای مهارت

(، میزان 0.423تدریس معلمان) بینی کرد. همچنین نتایج نشان داد بین میزان وابستگی روشپیش

(، میزان 0.387آموزشی معلمان) (، میزان وابستگی طراحی0.180آموزشی) وابستگی تکنولوژی

های دار وجود دارد. بنابراین مهارت( با کیفیت آموزشی رابطه معنی0.367ن)وابستگی ارزشیابی معلما

 بینی کند.تواند کیفیت آموزشی را پیشعلمی و عملی معلمان می

 .های علمی و عملی معلمان، کیفیت آموزشی، شهرستان آبادانمهارت واژگان کليدی:
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 2علی اکبر امين بيدختی، 1ستایش زرقانی
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 مقدمه
توسعه هر کشوری است. به بیان دیگر، نظام آموزشی هر کشور تصویری موزش و پرورش تضممین کننده آینده، پیشرفت و آ

های آید، که از یک سو استعدادها و توانمندیهای درونی و ذهنی و در واقع فلسفه حاکم بر آن کشور به شمار میاز توانمندی

و  ر واقع آموزش. دهر کشور را مهیا کند ل، پیشرفت و توسعهالتواند راه استقدرونی افراد جامعه را شکوفا کرده، از سوی دیگر می

پرورش در حکم مهمترین نهاد اجتماعی در ایفای رسالت خویش نیازمند بکارگیری منابع فکری، مالی، حمایتی و معنوی قابل 

ین در ا .توجهی است که تأمین آن به شرایط فرهنگی و نگرش جامعه به ویژه مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان کشور بستگی دارد

تواند نقش مهمی در توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور ایفا کنند، که نقش معلم یکی راستا نظام آموزشی و ابزارهای آن می

تواند تأثیر مثبتی بر نگرش معلمان می های علمی و عملیمهارتها در این زمینه است، به عبارت دیگر، رشد از مهمترین نقش

ناسایی اهداف توسط شها و س درس گذاشته، موجب افزایش قابلیت آنالای در داخل و خارج از کها در زمینه عملکرد حرفهآن

ربخش اث یآموزش و پرورش یجهو در نت دریسمعلم اثربخش که بتواند ت یکبه  یلن. شود کیفیت آموزشیآنها در جهت افزایش 

 یممعل یاحرفه یاستانداردها یترعا ینهزم یطشرا ینه ااز جمل .است هایینهو زم یطخود مستلزم تحقق شرا تریشپ ،سازد عاید

 یندر ا .و کالس درس وارد سازد رسهعمل مد یدانرا به م یشهمت و توان خو یشود معلم تمام یاست که حضور آنها موجب م

خدمت را  یشترینعرصه ب ینکنم تا با ماندن در ا یآرزو مو نموده  یرا هدف خود تلق یستدر یهاصورت است که معلم هدف

 یمعلمان بستگ یو عمل یعلم یهاکننده به دانش و مهارت ییندر حد تع یهر نظام آموزش یتموفق .آموزان خود سازددانش یبنص

ظام عضو ن ینگفت معلم بهتر توانیرو م یناز ا .معلمان آن است یستگیهر نظام به اندازه شا یستگیها شایجپن نظردر  .دارد

 . است ینظام آموزش یمعمار اصل یادگیری، ییادده ینددر فرآ یآموزش

های بکار گرفته شده برای دستیابی به بازدهی وپرورش مستلزم توجه دقیقتر به روشی در آموزشبهبود کیفیت آموزش

 توانند به رشد و ارتقای کیفیت خود ادامه دهند که اعضای آن نیزهای آموزشی زمانی میآموزشی و اهداف آموزشی است. سازمان

یت آموزان وابسته به بهبود و کیفیت معلمان است. همچنین اهمرشد یافته و با کیفیت باشند. بنابراین بهبود کیفی یادگیری دانش

های پیش روی آنان در حرفه معلمی و افزایش انتظارات مردم از کیفیت آموزش به دلیل تشدید چالش علمی و عملی معلمانرشد 

های آموزشی است، بلکه مهمترین عامل ایجادکننده متغیرهای نیازمند تغییر به منظور بهبود نظاماست. معلمان نه تنها یکی از 

در نظام آموزشی هر کشور اهمیت معلمان انکارناپذیر (. 1397آبادی، ابراهیم و زینصفری، عبدالهی، نوه)شود تغییر نیز محسوب می

ی های آموزشآنان از وظایفی است که همه نظام علمی و عملیهای مهارت است. بنابراین بهتر کردن شرایط معیشتی معلمان و رشد

و  های یکپارچهکند که اقدامباید خود را ملزم به اجرای آن سازند. از سوی دیگر نقش نوین معلم در قرن بیست و یکم ایجاب می

از آن مورد نظر قرار گرفته دست نیافتنی  هایی که برای پایان یک دوره آموزشی و پسفوری به عمل آید، در غیر این صورت هدف

-معلمان شامل فعالیت علمیآموزان است. رشد بردن کیفیت یادگیری دانش المعلمان با علمیباقی خواهد ماند. هدف اصلی رشد 

دهد ل میای از فرایندهای رسمی و غیررسمی را تشکیدهند و دامنهشود که معلمان در داخل و خارج از مدرسه انجام میهایی می

معلم عامل اصلی (. 1387 صادقی،)باشد ها و رسیدن به تدریس مطلوب میها، دانشو این فرایندها برای بهبود بخشیدن به مهارت

باشد. یآموز مهای تربیتی است و کیفیت تدریس او مهمترین عامل در افزایش پیشرفت و موفقیت دانشت و نوآوریالدر اجرای تحو

اعث یلی که بالتوان گفت یکی از ددرخشد. به جرأت میترین اصول در حوزه تعلیم و تربیت مییکی از بدیهیاین امر به منزله 

ای ای معلمان است. چون انزوای حرفهانزوای حرفه ،ها و تغییرات تربیتی در مدارس با مشکل مواجه شودشود اجرای نوآوریمی

 های درس با مشکل مواجه شوندسالمورد کیفیت عملکردشان در ک معلمان موجب شده است که آنها برای کسب شناخت در

 .(1398و همکاران،  غالمی نوقاب)

کشورها مورد توجه قرار گرفته است  یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد یدیموضوع کل یکآموزش به طور گسترده به عنوان 

 یهادهیباز ینو همچن یش با درآمد و رشد اقتصادآموز یفیتدهد که ک یانجام گرفته نشان م یقاتتحق (.2013 ،1یارو و ل)ب

 ،و همکاران 2ونفیوسباک) آن وجود دارد یو دستاوردها یآموزش موسسه یفیتک ینب یمرابطه مستقو داشته  یارتباط قو یشترب یفرد
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 یهابردن به راه حل یجامعه و پ یو فرهنگ یاقتصاد ی،مسائل اجتماع ییشناسا یبرا اییلهوس ،آموزش یبه طور کل (.2015

تواند اثرات مثبتی در میزان ترک تحصیل و حضور بهبود کیفیت آموزش مدارس می (.1398 ،بازرگان)آنهاست  یمناسب برا

 ینابنابر .کندیم ییرافراد مختلف تغ یتآن با توجه به ذهن یاست که معنا یاواژه یفیتکآموزان در مدارش داشته باشد. دانش

 یاو درباره آن به گونه یفرا تعر یفیتمورد نظر خود ک یهاهر فرد ممکن است در چارچوب ارزش .محور استزشمفهوم نسبتاً ار

توان گفت مجموعه یم یفیتمفهوم ک یفدر تعر یبه طور کل (.2009 ،و همکاران 3اوالالی ؛1398 ،بازرگان)خاص قضاوت کند 

ازنده و اثرات س ،مطلوب یداریدوام و پا ،مناسب و با قواره بودن یبترک ،و نقص بودن یبعیب ،بودن دارداستان یلاز قب ییهایژگیو

را  رهیو غ یمشتر یترضا یلاشاره شده از قب یاشده و  یانب یازهایدهد تا بتواند نیم ییخدمات که با آن توانا یاکاال یک  غیره

 است که دو جنبه دارد جنبه اول ینسب یامر یفیتک یتانیارد براستاندا اتاز موسس یگرید یفدر تعر (.1398 ،بازرگان)کند  ینتام

توجه داشت  یداما با (.1389 ،و همکاران یخراسان)است  یمشتر یازهایصحت و دقت و جنبه دوم برآورده کردن ن یریگآن اندازه

 یعتصن یکاالها یدتول یهانظام ایدادهمانند محصول و برون توانینم ینظام آموزش یدادهامحصول و برون یفیتک یفکه در تعر

های آموزشی، مصرف کننده فقط یک گروه نیست و نظام در یرز ؛صرفًا به نظر مصرف کننده اکتفا کرد ی،و عرضه خدمات شخص

ود ش یم اطالقعناصر آموزش  هاییژگیآموزش با آن دسته از و یفیتک توان به طور کلی جامعه را مصرف کننده قلمداد کرد.می

آموزش  دست اندرکاران ریحی و تلویحی فراگیران یاانتظار تص توانیآن عناصر م یهاییحداکثر استفاده از استعدادها و توانا که با

 ،آموزاندانش ،معلمان ی،درس یهاتواند شامل برنامهیعناصر در بخش آموزش مدارس م ینا .کرد لبآنها را ج یترا بر آورده و رضا

 یبترت ینبد (.1387 ی،و مولو یداهو)باشد  یو رهبر یریتمد ی،ساختار آموزش ی،آموزش هیزاتتجامکانات و  ی،آموزش یفضا

 یی،پاسخگو ت،یشفاف یفیت،کنترل ک یفیت،بهبود ک یفیت،ک یناز جمله تضم یمختلف یماز گفتمان با مفاه یاشبکه یفیت،ک

 ،4یوکایلیپیف)آموزش مدارس نفوذ کرده است  هایینهگفتمان در تمام زم ینا .تناسب با اهداف و مانند آن است یابی،خودارز

عوامل مدیریتی  پرداخت. نتایج نشان دادبررسی وضعیت عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ( به 1399) صوری(. 2011

ی مستمر شامل)توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیاب

عوامل سازمانی شامل)توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر محتوای آموزشی، تدوین -2عملکرد(

عوامل مهارتی شامل)توجه -3و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و بروزرسانی امکانات و تجهیزات آموزشی(

کیفیت آموزشی در بر ، توجه بر مهارتهای غیر کالمی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان( بر مهارتهای کالمی معلمان

از دیدگاه اساتید عوامل درون ساختاری، ویژگی های  ندنشان داد( 1397و همکاران ) خدیویباشد. همچنین موثر میمدارس 

های تا سوم قرار داشتند و از دیدگاه دانشجو معلمان ویژگی فردی و حرفه ای استادان و عوامل برون ساختاری در رتبه های اول

فتحعلی پور . سازمانی و برون ساختاری در رتبه های دوم و سوم قرار دارند-ای استادان در رتبه اول، عوامل محیطیفردی و حرفه

، استفاده از ابزار و وسایل های تدریس فعالنشان داد که طراحی و اجرای طرح درس روزانه، به کارگیری روش( 1393) آهنگر

یادگیری  فرآیند یاددهیکیفیت آموزشی و دیداری و شنیداری، اجرای ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتباط موثر معلم با فراگیران در 

 ت.دانش آموزان موثر اس

بخشد. به بیان دیگر، ای را تضممین نموده و پیشرفت و توسعه هر کشوری را تسریع میآموزش و پرورش آینده هر جامعه

آید. که از یک ار میمهای درونی و ذهنی و در واقع فلسفه حاکم بر آن کشور به شهر کشور تصویری از توانمندیی نظام آموزش

ل، پیشرفت و توسعه هر کشور التواند راه استقهای درونی افراد جامعه را شکوفا کرده، از سوی دیگر میسو استعدادها و توانمندی

در واقع  .های هر نظام آموزشی از جمله آموزش و پرورش، توجه به کیفیت آموزش استیا کند. در این راستا، یکی از رسالترا مه

تی که در حوزه آموزش و پروش با آن روبرو هستیم مقوله کیفیت است و طبعا نظام آموزش ایران نیز به عنوان الاز جمله مشک

باشد، در این راستا برخی از صاحب نظران حوزه کیفیت بر این اعتقاد هستند مشکل میی از نظام آموزش جهانی درگیر این ئجز

کشور بر اساس نحوه  ت و خدمات هرالکه کیفیت آموزش، عامل کلیدی در رقابت پنهان بین کشورها است، زیرا کیفیت محصو

جهرمی، جمال زاده ) گیرده جامعه شکل میهای تحصیل کردگروه تفکر، عمل و تصممیم مدیران، اقتصاددانان، مهندسان و سایر

                                                           
3. Olaleye 
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های مناسب برخوردار بوده و با تکیه آموزانی که از آموزش با کیفیت برخوردار هستند، از عقاید و توانایدانش (.1392لی، غاو سور

ری در نظام آموزشی توانند موجبات رشد و توسعه همه جانبه کشور را فراهم نمایند، زیرا ارتقای هر کشوهای خود میبر توانایی

یفیت و ک مقوله کیفیت همیشه و به ویژه در آموزش و پرورش مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. آن نهفته است

مچنین کیفیت نظام آموزشی را (. ه1391طبرسا و همکاران، )های آموزشی استهمیشگی همه نظام هایغدغهآموزشی از جمله د

ی مورد ارزشیابی و بررس (درونداد، فرآیند، محصول، برونداد و پیامد)یک از عناصر تشکیل دهنده نظام آموزشی توان برمبنای هرمی

کیفیت نظام باشد و در میان دروندادهای نظام آموزشی  تواند نمایانگرقرار داد. بر این اساس کیفیت دروندادهای نظام آموزشی می

 تواند در بهبود کیفیتشوند و ارزیابی هر یک از این عوامل میز اهمیت محسوب میئحاسه عامل یادگیرنده، مدرس و برنامه درسی 

در همین راستا یکی از مهمترین عناصر بهبود کیفیت در نظام آموزشی به ویژه در سطح . نظام آموزشی تأثیر به سزایی داشته باشد

باشد. چرا که ممکن است معلمان در انجام سوی وی میه شده از ئآموزش و پرورش عمومی مدرس یا معلم و کیفیت آموزشی ارا

های آموزشی خود با تاثیرپذیری از عوامل بسیاری، از جمله عدم بینش کافی، فشار نامطلوب اجتماعی، تجارب تلخ گذشته، فعالیت

های آموزشی ورهکافی و همچنین نبود د صناسازگاری در روابط انسانی، عدم بازخورد صحیح و کافی نبودن تجربه، عدم تخص

که این امر به طور حتم صدمات ، مناسب برای تربیت آنها نتوانند از تمام فنون آموزشی و استعداد خود در راه معلمی بهره جویند

وی ه شده از سئهای آموزشی اراناپذیری را به پیکره نظام آموزشی وارد خواهد کرد، به همین دلیل توجه به معلمان و کیفیتجبران

معلمان را بهبود بخشد، ه شده از سوی ئهای آموزشی اراکیفیتتواند هایی که می. از ویژگیز اهمیت فراوانی برخوردار استآنان ا

شامل، داشتن دانش، های علمی و عملی معلمان ( مهارت2009) از نظر کیمبرلیباشد. های علمی و عملی معلمان میمهارت

آموزان، داشتن تعامل و ارتباط آموزان، مشخص کردن انتظارهای خود از دانشبا دانشدر مدیریت کالس، توانایی ارتباط  مهارت

آموزان، آموزش به دانشهای مهارتمعلم را شامل علمی  های( مهارت2008آموزان است. سازمان یونسکو)نزدیک با والدین دانش

(. 2011، عات و ارتباطات بیان کرده است)مورالس لوپزریزی درسی، ارزشیابی، مدیریت آموزشی و استفاده از فناوری اطالبرنامه

ها و ، کشورهای مختلف را به تهیه و تدوین مدلان و کیفیت آموزشیمعلمعلمی و عملی  هایمهارتوجود رابطه مثبت بین 

ت؛ تا آنها به به منظور افزایش ظرفیت معلمان برای انجام کار مستقل و گروهی ملزم کرده اسان معلم هایمهارتاستانداردهای 

ای شوند)حجازی، پرداختچی و های رهبری و بهبود کیفیت عمومی توسعه حرفهو اهل تفکر، آماده ایفای نقش علمیعنوان افراد 

های علمی و (. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان وابستگی تاثیر مهارت1388شاه پسند، 

باشد و با توجه به می 98-99آموزشی معلمان مقطع دوم متوسطه شهرستان آبادان در سال تحصیلی  عملی معلمان بر کیفیت

 این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشد. مبانی نظری و پیشینه،

 بین میزان وابستگی مهارت های علمی و عملی معلمان و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. فرضيه اصلی:

 تدریس معلمان و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی روش ی اول:فرضيه فرع

 آموزشی معلمان و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی تکنولوژی فرضيه فرعی دوم:

 آموزشی معلمان و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی طراحی فرضيه فرعی سوم:

 بین میزان وابستگی ارزشیابی معلمان و کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. فرعی چهارم:فرضيه 

 

 روش شناسی پژوهش

 قاتیروش در دسته تحق ثیاز ح نیقرار دارد و همچن بنیادی قاتیدسته تحقدر و کاربردی هدف  ثیپژوهش حاضر از ح

علمان مقطع دوم متوسطه شهرستان آبادان در سال تحصیلی م هیپژوهش کل ی. جامعه آمارردیگیقرار م یاز نوع همبستگ یفیتوص

باشد. با نفر مرد( می 234نفر زن و  306) 540ها باشند که طبق گزارش آموزش و پرورش شهرستان آبادان تعداد آنمی 99-98

انتخاب شوند. برای  نفر به عنوان نمونه آماری 225توجه به حجم جامعه و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان باید تعداد 

انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. بدین صورت که از بین تمامی مدارس مقطع دوم متوسطه 

ه هایی که بشهرستان آبادان، مدارسی که امکان دسترسی به مدیر و معاون مدرسه بود انتخاب شدند. سپس لینک پرسشنامه

ده بود در اختیار مدیران و معاونین قرار داده شد و از آنها درخواست تا برای معلمان ارسال کنند. بعد صورت الکترونیکی طراحی ش
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ها پاسخ داده شد و ارسال شد. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش هایی که انجام شد، تعداد مورد نظر از پرسشنامهاز پیگیری

 25 دارای پرسشنامه : این(1390) زاده های علمی و عملی معلمان حاجیهارتپرسشنامه ها به شرح زیر می باشد. پرسشنامه م

 علمی و عملی مهارت دهنده نشان بیشتر نمره که باشد می( 1)کم خیلی تا( 5)زیاد خیلی از ای گزینه 5 لیکرت طیف شامل سوال

آموزشی،  تدریس، تکنولوژی )روش بعد 4 دارای پرسشنامه این. است تر پایین علمی و عملی مهارت دهنده نشان کمتر نمره و باالتر

 ،81/0 تدریس روش متغیر برای کرونباخ، آلفای ضریب ( مقدار1390زاده)باشد. در پژوهش حاجیآموزشی، ارزشیابی( می طراحی

 متغیر چهار برای پایایی مجموع در همچنین.  آمده است بدست 76/0 ارزشیابی و 85/0 آموزشی طراحی ،79/0 آموزشی تکنولوژی

باشد. پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت آیتمی می 20(: این مقیاس 1394پرسشنامه کیفیت آموزشی کالنتر) .باشد می 80/0 برابر

ای می باشد. پرسشنامه چهار آیتم)کیفیت عملکرد، کیفیت تدریس، کیفیت مدرسان و کیفیت منابع اختصاص یافته( پنج درجه

بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب  86/0( برابر با 1394ای پرسشنامه در پژوهش کالنتر )دارد. مقدار آلفای کرانباخ بر

از روش تحلیل رگرسیون و همبستگی  SPSSبا استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهادادهپرسشنامه است. 

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردپیرسون 

 

 یافته های پژوهش

 های علمی و عملی معلمان با کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد.بین میزان وابستگی مهارت اصلی:فرضيه 

ای علمی هگام صورت گرفت. بدین ترتیب که نمره کل مهارتبهپاسخگویی به این فرضیه با رگرسیون چندگانه به روش گام

شی به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند. بین و کیفیت آموزو عملی معلمان و ابعاد آن به عنوان متغیرهای پیش

 آمده است. 1گام در جدول بهرگرسیون گام خالصه مدل

 (: خالصه مدل رگرسیونی1جدول)

 متغیر مدل
ضریب 

 Rهمبستگی 
2R  

مجذور ضریب 

 همبستگی جامعه

خطای استاندارد 

 رگرسیون

-سطح

 معناداری

 000/0 0.998 0.253 0.257 0.507 های علمی و عملی معلمانمهارت 1

2 
های علمی و عملی معلمان، مهارت

 روش تدریس
0.578 0.334 0.328 0.047 000/0 

3 
های علمی و عملی معلمان، مهارت

 روش تدریس، ارزشیابی
0.628 0.397 0.86 0.905 000/0 

4 

های علمی و عملی معلمان، مهارت

 روش تدریس، ارزشیابی، تکنولوژی

 آموزشی

0.641 0.410 0.400 0.895 000/0 

5 

های علمی و عملی معلمان، مهارت

 روش تدریس، ارزشیابی، تکنولوژی

 آموزشی آموزشی، طراحی

0.653 0.426 0.413 0.885 000/0 

 

های های علمی و عملی معلمان و زیرمقیاسمتغیرهای مهارت، پنج گامشود، طی مشاهده می( 1-4)در جدول  همانطورکه

 0.507های علمی و عملی معلمان و کیفیت آموزشی رابطه بین مهارتاند. طی گام اول، بودهکیفیت آموزشی بینی قادر به پیش آن،

در گام بینی نموده است. درصد از واریانس کیفیت آموزشی را پیش 25.7های علمی و عملی معلمان، بدست آمده است و مهارت

شود و مقدار یابد، در گام بعد ارزشیابی وارد مدل میافزایش می 0.578و مقدار رابطه به  شودروش تدریس به مدل اضافه میدوم 

افزایش  0.641شود و مقدار رابطه به آموزشی به مدل اضافه می کند. در گام چهارم تکنولوژیافزایش پیدا می 0.628رابطه نیز به 
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های علمی و عملی رسد و متغیر مهارتمی 0.653و مقدار رابطه به شود آموزشی وارد مدل می کند و در گام آخر طراحیپیدا می

 بینی کنند. درصد از کیفیت آموزشی را پیش 42.6معلمان و ابعاد آن قادرند 

باشد، مقدار ضریب بتای  غیراستاندارد و ضریب بتای استاندارد را جهت تعیین اینکه سهم هر متغیر پیش بین چقدر می

 ( آمده است:2ها در جدول )دار آنکنند که مقمحاسبه می

 (: ضرایب متغيرهای پيش بين در رگرسيون گام به گام2جدول)

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب غیر استاندارد

Beta t P 
B خطای استاندارد 

 000/0 5.040 0.365 0.082 0.415 های علمی و عملی معلمانمهارت

 000/0 5.497 0.284 0.045 0.250 روش تدریس

 000/0 3.765 0.266 0.071 0.268 ارزشیابی

 004/0 2.947 0.199 0.073 0.214 آموزشی تکنولوژی

 009/0 2.470 0.181 0.087 0.215 آموزشی طراحی

 

(. با توجه به وزن بتای p<01/0باشد)دهد سطح معناداری بدست آمده در پژوهش معنادار می( نشان می2نتایج جدول )

ی هاتری در کیفیت آموزشی دارد. زیرا تغییری به اندازه یک واحد در مهارتعلمی و عملی معلمان نقش مهمهای بدست آمده مهارت

در  0.284شود در حالی که این مقدار در روش تدریس واحد در کیفیت آموزشی می 0.365علمی و عملی معلمان موجب تغییر 

باشد. بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش تأیید می 0.181وزشی آم و در طراحی 0.199آموزشی  در تکنولوژی 0.266ارزشیابی 

 های علمی و عملی معلمان می تواند کیفیت آموزشی را پیش بینی کنند.شود. بدین معنی که مهارتمی

 

 تدریس معلمان با کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی روشفرضيه فرعی اول: 

 مون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.برای بررسی این فرضیه از آز

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون فرضيه اول3جدول)

 
کیفیت 

 آموزشی

کیفیت 

 عملکرد

کیفیت 

 تدریس

کیفیت 

 مدرسان

کیفیت منابع 

 اختصاص یافته

 میزان وابستگی روش

 تدریس معلمان

 0.289** 0.354** 0.335** 0.164* 0.423** ضریب همبستگی

 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 سطح معناداری
 دار استمعنی 01/0همبستگی در سطح  **
 دار استمعنی 05/0همبستگی در سطح * 

 

تدریس معلمان با کیفیت آموزشی با  ( نشان می دهد که بین میزان وابستگی روش3نتایج آزمون همبستگی در جدول )

 (. P<01/0دار وجود دارد)( رابطه معنی0.423همبستگی)ضریب 

(، کیفیت 0.335های کیفیت تدریس)تدریس معلمان با مولفه همچنین نتایج نشان داد بین میزان وابستگی روش

 (. p< 01/0رابطه وجود دارد) %99( در سطح اطمینان 0.289( و کیفیت منابع اختصاص یافته)0.354مدرسان)

 (.p< 05/0رابطه وجود دارد) %95( در سطح اطمینان 0.164تدریس معلمان با کیفیت عملکرد) وابستگی روشو بین میزان 

 

 آموزشی معلمان با کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی تکنولوژی فرضيه فرعی دوم:
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 در جدول زیر ارائه شده است. برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون فرضيه دوم4جدول)

 
کیفیت 

 آموزشی

کیفیت 

 عملکرد

کیفیت 

 تدریس

کیفیت 

 مدرسان

کیفیت منابع 

 اختصاص یافته

 میزان وابستگی تکنولوژی

 آموزشی معلمان

 0.193** 0.205** 0.069 0.070 0.180** ضریب همبستگی

 0.004 0.002 0.304 0.294 0.007 معناداریسطح 
 دار استمعنی 01/0همبستگی در سطح  **

 

آموزشی معلمان با کیفیت آموزشی  ( نشان می دهد که بین میزان وابستگی تکنولوژی4نتایج آزمون همبستگی در جدول )

 (. P<01/0دار وجود دارد)( رابطه معنی0.180با ضریب همبستگی)

( و کیفیت 0.205های کیفیت مدرسان)آموزشی معلمان با مولفه نشان داد بین میزان وابستگی تکنولوژیهمچنین نتایج 

 (. p< 01/0رابطه وجود دارد) %99( در سطح اطمینان 0.193منابع اختصاص یافته)

هده ای مشا( رابطه0.069( و کیفیت تدریس)0.070تدریس معلمان با کیفیت عملکرد) و بین میزان وابستگی روش

 (.p> 01/0و  p>05/0نشد)

 

 آموزشی معلمان با کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد. بین میزان وابستگی طراحی فرضيه فرعی سوم:

 برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

 فرضيه سوم(: نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون 5جدول)

 
کیفیت 

 آموزشی

کیفیت 

 عملکرد

کیفیت 

 تدریس

کیفیت 

 مدرسان

کیفیت منابع 

 اختصاص یافته

 میزان وابستگی طراحی

 آموزشی معلمان

 0.270** 0.212** 0.184** 0.161* 0.387** ضریب همبستگی

 0.000 0.001 0.006 0.016 0.000 سطح معناداری
 دار استمعنی 01/0همبستگی در سطح  **
 دار استمعنی 05/0همبستگی در سطح * 

 

آموزشی معلمان با کیفیت آموزشی با  ( نشان می دهد که بین میزان وابستگی طراحی5نتایج آزمون همبستگی در جدول )

 (. P<01/0دار وجود دارد)( رابطه معنی0.387ضریب همبستگی)

 (، کیفیت مدرسان0.184های کیفیت تدریس)با مولفهآموزشی معلمان  همچنین نتایج نشان داد بین میزان وابستگی طراحی

 (. p< 01/0رابطه وجود دارد) %99( در سطح اطمینان 270.289( و کیفیت منابع اختصاص یافته)0.212)

 رابطه وجود دارد %95( در سطح اطمینان 0.161) آموزشی معلمان با کیفیت عملکرد و بین میزان وابستگی طراحی

(05/0>p.) 
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 : بین میزان وابستگی ارزشیابی معلمان با کیفیت آموزشی رابطه وجود دارد.چهارم فرضيه فرعی

 برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون فرضيه چهارم6جدول)

 
کیفیت 

 آموزشی

کیفیت 

 عملکرد

کیفیت 

 تدریس

کیفیت 

 مدرسان

کیفیت منابع 

 اختصاص یافته

میزان وابستگی 

 ارزشیابی معلمان

 0.226** 0.218** 0.394** 0.225** 0.367** ضریب همبستگی

 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 سطح معناداری
 دار استمعنی 01/0همبستگی در سطح  **

 

می دهد که بین میزان وابستگی ارزشیابی معلمان با کیفیت آموزشی با ضریب ( نشان 6نتایج آزمون همبستگی در جدول )

 (. P<01/0دار وجود دارد)( رابطه معنی0.367همبستگی)

 (، کیفیت تدریس0.225های کیفیت عملکرد)همچنین نتایج نشان داد بین میزان وابستگی ارزشیابی معلمان با مولفه

 (.p< 01/0) رابطه وجود دارد %99( در سطح اطمینان 0.226منابع اختصاص یافته) ( و کیفیت0.218(، کیفیت مدرسان)0.394)

 

 بحث، نتيجه گيری و پيشنهادها
پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان وابستگی تاثیر مهارت های علمی و عملی معلمان بر کیفیت آموزشی در معلمان مقطع 

تواند کیفیت آموزشی را های علمی و عملی معلمان میان داد مهارتدوم متوسطه شهرستان آبادان انجام شده است. نتایج نش

استفاده از تجارب آموزشی سایر ادارات جهت کیفیت بخشی به امور آموزشی،  ( در پژوهشی نشان داد1396) عباسیبینی کرد. پیش

( نشان دادند 1393) محققیانو  سعادتمند .تجهیز مدارس و مکانهای آموزشی از راهکارهای افزایش کیفیت آموزشی می باشد

عواملی همچون نحوه آموزش، کاربرد نیاز سنجی، اجرای ارزشیابی مستمر، کاربرد تشویق و ترغیب، و نظارت بر فراید آموزش در 

نتایج به ( 1393) فردافالکی و شیبانی. در پژوهش بهبود کیفیت آموزش های ضمن خدمت، بیش از سطح متوسط موثر بوده است

نشان داد که تجهیزات و امکانات، عملکرد یادگیری، روشهای نوین تدریس، استفاده از فناوریها و نرم افزارهای آموزشی،  دست آمده

نشان داد که ( 1393) فتحعلی پور آهنگر. مشخصات فردی دبیر، مشخصات علمی دبیر بر کیفیت آموزشی تاثیر به سزایی دارند

های تدریس فعال، استفاده از ابزار و وسایل دیداری و شنیداری، اجرای یری روشطراحی و اجرای طرح درس روزانه، به کارگ

ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتباط موثر معلم با فراگیران در فرآیند یاددهی یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره 

ها ای و عملی معلمان، روششان داد مهارتهای حرفه( ن2019) 5ایژا دانکن و دامینهمچنین  .ابتدایی در حد خیلی زیاد موثر است

موزان تاثیر آداری، ارزشیابی کالس و وضعیت تحصیلی دانشو فنون تدریس، مدیریت کالس و ارزشیابی بر کیفیت آموزشی، کالس

ای هبا نتایج فرضیه دهد کههای ذکر شده تاثیر مهارت های علمی و عملی معلمان بر کیفیت آموزشی را نشان میدارد. نتایج پژوه

توان گفت مهارت های علمی و عملی معلمان بر کیفیت آموزشی در معلمان پژوهش حاضر همسو و همخوانی دارد. بنابراین می

 باشد. با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهادات زیر در این مورد ارائه می گردد.موثر می

 لمی و عملی معلمان در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.های آموزشی ضمن خدمت جهت ارتقا مهارتهای عکالس

یت حالبرگزاری آزمون جامع سنجش ص های معلمان و تدوین محتوای علمی به منظور افزایش توانمندی آنها.رزیابی فعالیتا

اد محیط سالم گیری مدیران از نظام مدیریت مشارکتی و ایجبهره و شایستگی معلمان برای ورود به خدمت در آموزش و پرورش.

گیریها و فعالیتهای آموزشی شرکت و دوستانه در مدرسه تا دبیران در آن احساس امنیت و آزادی کنند و صمیمانه در تصمیم

زم الاقدامات  نه و با نظارت آموزش و پرورش.البه صورت سامعلمان  علمیحیت و رشد البرگزاری کارگاههای آموزش ص جویند.

آموزان با هدف اشاعه و حتی دانش تربین معلم یانی تولیدات محتوای آموزشی برای معلمان، دانشجوهابرای برگزاری جشنواره

                                                           
5. Esia-Donkoh. S.& Dwamena 
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. آموز صورت گیردعات و کاهش فاصله بین توانمندی معلم و دانشالفرهنگ تولید دانش و ایجاد تعامل و مشارکت در مدیریت اط

نیازسنجی علمی جهت آگاه کردن معلمان با روش های جدید های آموزشی از طریق آموزش ضمن خدمت و بر اساس کارگاه

ها و وظایف جدید خود آشنا معلمان باید به نقش .ها با نیازها و شرایط و امکانات صورت گیردآموزشی و متناسب کردن برنامه

یوسته از هدایت و راهنمایی ها را در آموزش بدانند و پالزم برخوردار شده و کاربرد فناوری علمی و عملیهای شوند و از مهارت

معلمان در  علمی و عملیهای های آموزشی و کمک آموزشی در زمینه کاربرد مهارتبرخوردار شوند که در این زمینه تدارک فیلم

های آموزش ضمن تشکیل دوره .ضروری است یهای ضمن خدمت حضوری و غیرحضوری از طریق شبکه آموزشتدریس کالس

ط ها با نیازها و شرایو با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده روزآمد و به منظور متناسب نمودن برنامه خدمت براساس نیازسنجی

های علمی های آموزشی تربیت معلم و ضمن خدمت به نیازهای ملی و پیشرفتریزیو امکانات طراحی و اجرا شود و در برنامه

 های آموزشی روزآمد شده، اینترنت و فنونها و فیلمیق نشریات، کتابهای آموزش از راه دور از طربکارگیری روش توجه شود.

IT ها و وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای توانایی. با آخرین دستاوردهای علمی در اختیار مناطق آموزشی و مدارس قرار گیرد

با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط  ای معلم از جهت رفتار و عملکردبه تدوین استانداردهای حرفه علمی و عملیهای مهارت

 علمی و عملیها نسبت به ایجاد دفتر سنجش صالحیت شهرستانو  هاسازمان آموزش و پرورش استان. بومی کشور اقدام نماید

 .دناقدام نمای گیری از کارشناسانبندی آنان با بهرهای معلمان و رتبههای حرفهمعلمان جهت اجرای نظام سنجش مهارت
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 و مراجع منابع
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 .62-59(، 43)11مدیریت آموزشی، 
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از دیدگاه معلمان شهرستان بابل،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی 

 .و فرهنگی،تهران

ی استان ها(. فرآیند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگا1387هویدا، رضا؛ مولوی، حسین. ) [13]

 .141-132(، 1)8، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، AQIPای بر اساس مقیاس اصفهان: مقایسه

[14] Boccanfuso, D.; Larouche, A. & Trandafir (2015). Quality of higher education and the 

labor market in developing countries: Evidence from an education reform in Senegal, 

Journal of World Development, 74, 412–424. 

[15] Barro, R. J. & Lee, J.-W. (2013). A new data set of educational attainment in the world, 

1950–2010. Journal of Development Economics, 104, 184–198. 

[16] Esia-Donkoh. S.& Dwamena M. S. (2019). The effect of professional skills on the 

quality of school education. Asian Journal of Social Sciences and Management 

Studies, 1(2), 45-56. 

http://www.psyj.ir/


 13 -23، ص  1399 زمستان، 24 فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
[17] Filippakou, O. (2011). The idea of quality in higher education: A conceptual approach. 

Journal of Discourse Studies in the Cultural Politics of Education, 32 (1), 15- 28. 

[18] Olaleye, O.; Florence, O. & Omotayo, K. A. (2009). Assessment of quality in early 

childhood education in Ekiti-State Nigeria. World Applied Sciences Journal, 7 (5), 

683-688. 

http://www.psyj.ir/

