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1. multi-method

تاریخ پذیرش مقاله98/07/28 :

چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی به
منظور تضمین کیفیت آموزش در مدرسههای متوسطه نظری بود .روش پژوهش ،چندروشی1
بود که از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی استفاده شده است .برای دسترسی به دادههای
غنی پس از تحلیل اسناد ( 7سند داخلی و  17سند خارجی مرتبط با کلیدواژههای منتخب)،
از مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد .مشارکتکنندگان در پژوهش بر اساس رویکردی
هدفمند و با استفاده از روش موارد مطلوب ،از بین خبرگان تعلیم و تربیت ،متخصصان
اعتبارسنجی و مسئوالن اجرایی آموزش و پرورش برگزیده شدند .اشباع نظری به عنوان
شاخص کفایت دادهها پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با  35نفر از مشارکتکنندگان ،به
دست آمد .برای گردآوری دادهها از تحلیل اسناد و مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بهره
گرفته شد .نتایج نشان داد چارچوب اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه نظری دارای  7عامل
(ساختار سازمانی ،ساختارفیزیکی ،عوامل فردی معلم (کادر اداری و آموزشی) ،عوامل فردی
دانشآموزی ،عوامل سیاسی ،عوامل فرهنگی و هسته فنی تدریس و یادگیری) است60 .
مالک و  266نشانگر متناسب با ویژگیهای مدرسههای متوسطه نظری برای عوامل هفتگانه
فوق ،شناسایی و درنهایت چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه نظری
معرفی شد.
واژگان کلیدی :عوامل اعتبارسنجی ،مالکهای اعتبارسنجی ،مدرسههای متوسطه،
پدیدارشناسی ،تضمین کیفیت

تاریخ دریافت مقاله98/03/01 :

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای
متوسطه نظری ایران
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مقدمه
با تغییرات ایجا د شده در ساختار و نیازهای جوامع در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،علمی و فرهنگی ،لزوم تغییر در وظایف ،کارکردها و نیز هدفها و
رسالتهای آموزشوپرورش بهروشنی احساس میشود (بازرگان.)1 ،1394 ،
پرسشهایی که پیش میآید این است که در این شرایط و با تغییرات ایجاد شده،
مدرسههای کشور ،چقدر پاسخگوی نیازهای فرد و جامعه هستند؟ تا چه اندازه
مدرسهها با تحوالت فناورانه ،جهانگرایی اقتصاد و نیز تغییرات اجتماعی و سیاسی ،به
ویژه آنچه در محیط بیرونی مدرسهها رخ میدهد ،هماهنگ هستند؟ تا چه اندازه رشد
تواناییهای فردی و توسعه نظامهای آموزشگاهی در جهت توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور است؟ تا چه اندازه عملکرد فعالیتهای آموزشی در سطح کالس
درس ،مدرسه و نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردار است؟ پاسخ به این پرسشها و
پرسشهای مشابه ،مستلزم ارزشیابی آموزشی است .نظام آموزشی پویا برای رویارویی
با هر گونه تغییر و تحول و در راستای ارتقاء کیفیت ،به ارزیابی نیازمند است و ارتقاء
مستمر کیفیت آموزش مستلزم استقرار زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت و استفاده از
روشهای علمی در این زمینه است .در چند دهه اخیر ،تحول این شاخه از علوم
تربیتی آنچنان بوده است که به گفته کینگ و آلکین )2018( 1ارزشیابی آموزشی،
«سرمایه گذاری در انسانها و پیشرفت» محسوب میشود.
شرایط کنونی جامعه و اهمیت یافتن جامعه دانشمحور موجب شده تا اولیای
مدرسه ،دانشآموزان و خانوادهها خواستار آموزش و پرورش باکیفیتتر و جامعتری
باشند .بنابراین ،نظام های آموزشی بیش از گذشته در معرض قضاوت و پاسخگویی
قرار گرفتهاند (مهرعلیزاده .)65 ،1397 ،با توجه به چالشهای پیش روی نظام
آموزشی ازجمله :توسعه روزافزون برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی ،دانشمحور
شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطالعات (بازرگان ،حجازی و اسحاقی ،)1386 ،انتظار
فزایندهای از آنها وجود دارد که برای آموزههایشان پاسخگو باشند و این تأکیدی عمده
بر ارزیابی کیفیت در ارتباط با فرایندهای آموزشی است (مورتل و بیرد 2،به نقل از
مورای ،لوران و گانتارز ،) 2015 3،بنابراین پاسخگویی به انتظارات ایجاد شده ،مستلزم
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شناسایی عوامل تأثیرگذار در برنامهریزی و اجرای دورهها ،نظیر استراتژی ،هدفها و
ساختارسازمانی مراکز آموزشی ،سازماندهی و مدیریت آن ،استانداردهای آموزشی،
کادر آموزشی ،امکانات و تجهیزات در اختیار ،فرایند یاددهی-یادگیری و ارزیابی
میزان تأثیر ه ر یک از آنها در کمک به ایفای نقش آموزش در بهبود کیفیت محصول یا
خدمات تولید شده سازمان است (ایوانسویچ .)75 ،2013 1،یکی از برنامهها در جهت
ارزیابی و تضمین کیفیت نظامهای آموزشی ،بهره گیری از «نظام اعتبارسنجی» 2است.
ریشه و خاستگاه اعتبارسنجی را میتوان در نظریههای مختلفی جستجو کرد .یکی
از این نظریهها ،نظریه مدرسه بهعنوان یک نظام اجتماعی باز هوی و میسکل)2012(3
است .در این نظریه بر این نکته تأکید میشود که عملکرد سازمانی را حداقل چهار
دسته از عناصر درونی اصلی (افراد ،ساختار ،فرهنگ و جو ،قدرت و سیاست) که با
هم در فرایند تدریس و یادگیری تعامل دارند ،تعیین میکنند (هوی و میسکل،2012 ،
.)35
کیفیت مدرسهها و عوامل مؤثر بر آن مسئلهای بسیار مهم است که مرکز توجه
متخصصان تعلیم و تربیت بوده است .مطالعات مختلف ازجمله شاهدوستی (،)1390
نادری ،حسنی و صادقی ( ،)1393پاهنگ ،مهدیون و یاریقلی ( )1396و نیز بررسی
نتایج مطالعات بینالمللی ،ازجمله مطالعات تیمز و تیمز پیشرفته در سال 2015
نشاندهنده از کاهش شدید کیفیت آموزش و پرورش کشور است( 4درباره تیمز
 .)2015با توجه به شواهد آشکار در نارسایی کیفیت مدرسهها در هدایت و رشد
همهجانبه دانشآموزان ،دستاندرکاران تعلیم و تربیت باید به فکر چارهای در این
زمینه باشند .باتوجه به کاهش روزافزون بودجة آموزشوپرورش و پایین بودن سطح
دانش و مهارت دانشآموختگان ،توجه به بهرهوری و کاهش هزینهها و افزایش کیفیت
امری ضروری است .درنتیجه مدرسهها برای اینکه فعالیتهای اثربخش سازمانی خود
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را در چشمانداز آموزشوپرورش به ویژگیهای نهادینهشده تبدیل کنند ،به ابزاری
دقیق و شفاف در زمینه اعتبارسنجی نیاز دارند.
از تأسیس دارالفنون تا اجرای طرح نظام جدید در سال  1344مدرسههای متوسطه
را به عنوان مدرسههایی که پس از پایان دوره ابتدایی و پیش از تحصیالت عالیه
میآید ،تعریف کردهاند .پس از سال  1344متوسطه بهعنوان دورهای بعد از تحصیالت
راهنمایی و قبل از تحصیالت دانشگاه معرفی شد(نظری .)1396 ،دوره متوسطه از
دورههای مهم ،حساس و مؤثر در زندگی فردی اجتماعی آدمی است .دورهای است
که به سبب وضع زیستی ،اجتماعی و روانی دانشآموزان آن با سایر دورههای
تحصیلی ،مشترکات و ممیزاتی دارند .این دوره تحصیلی یکی از حلقههای زنجیره
آموزشی است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند میدهد؛ بنابراین هر نوع
نارسایی و خلل در آن مستقیماً در عملکرد و کیفیت هر دو حلقة قبل و بعد تأثیر
بسزایی خواهد داشت .همچنین ،در بسیاری از کشورها ازجمله ایران ،دورههای
آموزش متوسطه منبع اصلی تربیت نیروی انسانی نیمهماهر و ماهر به شمار میرود؛ و
ازاین رو تأثیر ویژهای در میزان موفقیت برنامههای اقتصادی و اجتماعی بر جای
میگذارد (فرجی و رضایی .)62 ،1392 ،در این دوره ،بزرگترین و پیچیدهترین
تغییرات بنیادی در ابعاد مورفولوژیک (انقالب هورمونی) ،روان شناختی (پدید آمدن
فرایندهای عالی ذهنی) و فرهنگی اجتماعی (بحران و بحران ارزشها) ظهور و بروز
مییابند .در این دوره ،بلوغ جنسی شدت و وسعت بیشتری مییابد و به صورت یک
بحران معنوی درمیآید .همچنین امور مهمی مانند سن ،مذهب،اخالق ،سیاست ،هنر،
مرگ و گذشت زمان مورد توجه فرد قرار میگیرد و درباره آنها نظریهپردازی میکند
(معدندار آرانی و کاکیا.)93 ،1391 ،
توجه به کیفیت در آموزش و پرورش با توجه به تغییرات اقتصادی و فرهنگی
ناشی از جهانی شدن در بسیاری از کشورهای جهان ،ازجمله کشورهای آسیا و نیز در
بین متخصصان ،مدیران و سیاستگذاران آموزشی به صورت یک بحث جدید مطرح
بوده است .چنان که بسیاری از کشورهای آسیا ،کار طراحی و ایجاد نظامهایی برای
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را در دهه  90در دستور کار خود قرار دادند .برای مثال،
کشورهای مالزی ،اندونزی ،تایلند ،فیلیپین و هند در این راه گامهای مثبتی برداشته و
تحوالت عمدهای را در نظامهای آموزشی خود موجب شدهاند (کشاورززاده و
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فرمهینی فراهانی .)1395 ،همینطور ،کمسیون اروپا 1از اعضای خود خواست تا در
دستیابی به ساختارها و رویکردهای جدید به تضمین کیفیت اقدام کنند .در اسکاتلند با
انجام بازرسی از آموزش (که از سال  2000قانون آن وضع شده است) و از طریق
اعتبارسنجی ،کارآمدی نظام آموزشی در تضمین کیفیت فراهم میشود (جوادی،
 ،1388به نقل از کشاورززاده و فرمهینی فراهانی .)1395 ،ایاالت متحده نیز با سابقهای
طوالنی در اعتبارسنجی به مؤسسات و مدرسههای خود از این ابزار برای تداوم
پاسخگویی به مردم استفاده کرده و در عین حال ،با وضع مقرراتی مانند رعایت
برابری در آموزش برای دو جنس و گروههای مختلف قومی ،تالش کرده است تا در
جهت اعتالی کیفیت اقدام کند .ارزیابی مدرسههای آمریکا از مهمترین
سرمایهگذاریها در زمینه آموزش عمومی است .بدین طریق نقاط ضعف و قوت
شناسایی میشوند و مسیر مشخص؛ همچنین مسائل بحرانی ،شناسایی و رفع
میشوند .در آمریکا ارزیابی مدرسهها ،نوعی رسیدگی نظاممند به ارزشمندی و لیاقت
مدرسهها است .لیاقت ،با توجه به استانداردهای عملکردی تعیین شده برای ارزیابی،
اندازهگیری میشود .ارزشمندی نیز ناظر به تحقق نیازهای مؤسسهای و اجتماعی
است .بنابراین اگر معلمی ،موضوعی را که کسی بدان نیاز ندارد ،بهخوبی تدریس کند،
لیاقت سطح باالیی دارد ،اما ارزشمندی ندارد .مدرسهای که خدمات ابتدایی را
بهنحوی متوسط ارائه میدهد ،لیاقت سطح پایین دارد و از اینرو ،ارزشمندی آن نیز
پایین است (سندرز و همکاران1995 ،؛ ترجمه رحیمیان و ضیائی مؤید.)17 ،1395 ،
نخستین انجمن اعتباربخشی ناحیهای در آمریکا ،انجمن شمال مرکز بود که در سال
 1898شروع به کار کرد .اعتباربخشی یک پدیده آمریکایی متمایز در میان روشهای
ارزیابی مدرسههاست (همان.)19 ،
پژوهش هایی که تاکنون در زمینه اعتبارسنجی انجام گرفته و در مقدمه به آن اشاره
شد ،الگوی متناسبی برای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه دوم ارائه ندادهاند که
دربرگیرنده تمام ابعاد مدرسه بهعنوان یک نظام اجتماعی باشد و بتوان به وسیله آن
مدرسهها را اعتبارسنجی کرد .با توجه به اهمیت موضوع ،طراحی چارچوب
اعتبارسنجی مدرسهها ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ بنابراین ،هدف اصلی از اجرای
این پژوهش ،شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه
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نظری است که با شرایط ساختاری نظام آموزشی ایران متناسب بوده و در راستای
تضمین کیفیت نظام آموزشی گام بردارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهشهای نظری-کاربردی و در صدد شناسایی
عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه نظری است .روش
پژوهش ،چندروشی بود که از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی استفاده شده است.
برای دسترسی به دادههای غنی پس از تحلیل اسناد ( 7سند داخلی و  17سند خارجی
مرتبط با کلید واژههای منتخب در بازههای زمانی معین) ،از مصاحبه با صاحبنظران
استفاده شد .یکی از بهترین روشهای اجرای پژوهش حاضر ،استفاده از دانش و
تجربیات کسانی است که بهنوعی مرتبط و مطلع از کیفیت ،تضمین کیفیت و
اعتبارسنجی مدرسهها هستند به همین دلیل از روش پدیدارشناسی استفاده شده و فهم
و توصیف مشارکتکنندگان مورد تحلیل قرار گرفته است .مصاحبه ،عامترین تکنیک
گردآوری دادهها در پژوهش کیفی است .اغلب این نوع تحقیقات را اصطالحاً «روش
تحقیق مصاحبهای» نامیدهاند (فوالدی .)1393 ،در رویکردهای کیفی ،غالب دادههایی
که پژوهشگر از روشهایی همچون مصاحبه یا مشاهده به دست میآورد ،در نهایت
تبدیل به متن شده و با تحلیل محتوا ،بررسی و تحلیل میشوند .موضوعی که میتوان
آن را به گونهای روش در روش تعبیر کرد (مؤمنی راد ،علیآبادی ،فردانش و مزینی،
 .)1392مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،شامل سه دسته :خبرگان تعلیم و تربیت؛
مسئوالن اجرایی آموزش و پرورش و خبرگانی که در زمینه اعتبارسنجی و تضمین
کیفیت ،صاحبنظر و در این زمینه دارای تجربه عملی بودند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند از نوع موارد مطلوب استفاده شد .در
این روش نمونهگیری قصد پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجه به هدف
ژوهش ،اطالعات زیادی داشته باشند تا درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه حاصل
شود (گال ،بورگ و گال1996 ،؛ ترجمه نصر و همکاران .)365 ،1387 ،نمونههای
انتخابی در نمونهگیری هدفمند از نوع موارد مطلوب باید از نظر مسئله و هدفهای
پژوهش ،غنی و متخصص باشند (پتی ،تامسون و استیو.)2012 1،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Petty, Thomson & Stew

1
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حجم نمونه الزم نیز بستگی به زمان دستیابی به اشباع نظری 1دارد ،بهگونهای که
انتخاب افراد دیگر برای انجام مصاحبه ،اطالعات و دادههای بیشتری برای پژوهش
فراهم نکند .در این پژوهش با  35نفر از افراد مطلع که در زمینه موضوع مورد مطالعه،
دارای اطالعات مناسب و نسبت ًا کافی بودند ،به شرح جدول ( )1مصاحبه شد .نمونه
مورد نظر شامل  14نفر ازمسئوالن اجرایی آموزش و پرورش 11 ،نفر از متخصصان و
خبرگان تعلیم و تربیت و  10نفر از خبرگان اعتبارسنجی بود که ویژگیهای آنها در
جدول ( )1درج شده است.
جدول ( )1سیمای مطلعان پژوهش
مطلعان

مسئوالن اجرایی آموزش و پرورش
خبرگان تعلیم و تربیت

سمت
وزیر
معاون وزیر
مدیر کل (وزارتخانه)
مدیر کل (استان)
معاون مدیر کل (استان)
رئیس اداره (وزارتخانه)
رئیس اداره (اداره کل)
رئیس اداره (ناحیه)
کارشناس مسئول (وزارتخانه)
کارشناس مسئول (وزارتخانه)
کارشناس مسئول (استان)
کارشناس (شهرستان/منطقه)
مسئول نمایندگی (منطقه)
راهبر آموزشی
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه

مدرک تحصیلی
دکتری
فوق لیسانس
دکتری
فوق لیسانس
دانشجوی دکتری
فوق لیسانس
فوق لیسانس
دانشجو دکتری
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس
دکتری
فوق لیسانس
دکتری (استاد)
دکتری (استاد)
دکتری (استاد)
دکتری (استاد)
دکتری (استاد)

هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه

دکتری (استاد)

هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه

رشته تحصیلی
مدیریت
علوم تربیتی
علوم تربیتی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
علوم تربیتی
مدیریت آموزشی
برنامهریزی درسی
علوم تجربی
مدیریت آموزشی
برنامهریزی آموزشی
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی
تحقیقات آموزشی
برنامهریزی آموزشی
برنامهریزی آموزشی
جبر
برنامهریزی توسعه
آموزش
فلسفه تعلیم و تربیت

سابقه فعالیت
باالی  30سال
باالی  30سال
 28سال
باالی  30سال
 29سال
 20سال
 16سال
 18سال
 19سال
 22سال
 19سال
 25سال
 19سال
 10سال
بیش از  40سال
 28سال
بیش از  30سال
بیش از  40سال
بیش از  30سال
بیش از  30سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. theoretical saturation
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مطلعان

متخصصان اعتبارسنجی

سمت
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه
پژوهشگر و هیئت علمی
دانشگاه
پژوهشگر و هیئت علمی
دانشگاه
پژوهشگر و هیئت علمی
دانشگاه
پژوهشگر و هیئت علمی
دانشگاه
پژوهشگر و هیئت علمی
دانشگاه
پژوهشگر و مدیرعامل مؤسسه
معاونت ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاه
پژوهشگر و معاون پژوهشی
(آموزش و پرورش)
مدیر مجتمع آموزشی
کارشناس ارزیابی عملکرد
آموزش و پرورش

مدرک تحصیلی
دکتری (استاد)
دکتری (دانشیار)
دکتری (دانشیار)
دکتری (دانشیار)
دکتری (داستایار)

رشته تحصیلی
بهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی
برنامهریزی درسی
برنامهریزی درسی
برنامهریزی درسی

سابقه فعالیت
 28سال
 25سال
 15سال
 14سال
 7سال

دکتری (استاد)

تحقیقات آموزشی

بیش از  30سال

دکتری (استاد)

برنامهریزی توسعه

بیش از  30سال

دکتری (استادیار)

مدیریت آموزش عالی

 18سال

دکتری (استادیار)

علوم تربیتی

بیش از  15سال

دکتری (استادیار)

مدیریت آموزش عالی

 8سال

دکتری

مدیریت سیستمها

 10سال

دکتری

جامعهشناسی

 12سال

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

 22سال

فوق لیسانس

علوم تربیتی

بیش از  30سال

فوق لیسانس

علوم تربیتی

بیش از  15سال

برای گردآوری دادهها و به منظور کشف اطالعات عمیق از تحلیل اسناد و مصاحبه
با رویکرد نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد .تحلیل اسناد هم بهمنزله روشی تام و هم
تکنیکی برای تقویت سایر روشهای کیفی در پژوهشهای علوم اجتماعی مورد توجه
بوده است .در این روش ،پژوهشگر دادههای پژوهشی را درباره کنشگران ،وقایع و
پدیدههای اجتماعی ،از بین منابع و اسناد گردآوری میکند (هومن .)53 ،1394 ،در
پژوهش حاضر ،انتخاب و تعیین مؤلفهها و مفروضات ،حاصل مطالعه اسناد بوده
است .به منظور شناسایی آنها  24کتاب ،مقاله و سند باالدستی مورد مطالعه قرار
گرفت .این منابع براساس زمان انتشار (منابع التین از سال  2018-1965و منابع

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...

197

فارسی از  )1396 -1373و بر اساس ارتباط موضوعی (منابع التین با کلیدواژههای:
،Timss ،School Improvment ،Quality Assurance ،Accreditation
) Progress in International Reading Literacy Study (PIRLSو منابع
فارسی با کلیدواژههای :مدل اعتبارسنجی ،سند تحول بنیادین ،تضمین کیفیت ،بهبود
1
مدرسه ،تیمز و پرلز) از بین تمام اسناد منتشر شده در پایگاههای علمی :پروکوئست،
اسپرینگر 2،ساینس دیرکت 3،امرالد 4،سیج 5،اریک 6،مگ ایران 7و ایرانداک 8،انتخاب
شدند.
پس از بررسی دقیق و تحلیل اسناد با روش تحلیل محتوا ،هر مصاحبه به صورت
دقیق ،نوشته و چندین بار مرور میشد تا اطمینان حاصل شود که تمامی سخنان نوشته
شدهاند .همزمان با گردآوری دادهها ،تحلیل دادهها و استخراج مفاهیم انجام گرفت .در
نهایت ،نمونه گیری در مرحله اشباع داده که در آن پژوهشگر دریافت ،اطالعات جدید
همان تکرار اطالعات پیشین است ،پایان یافت .سپس دادههای حاصل از اسناد و
مصاحبهها به دادههای متنی تبدیل شد .پس از آن ،به منظور بررسی نظاممند توده
بزرگی از دادههای گردآوری شده به واحدسازی و مقولهبندی دادهها اقدام شد .ابتدا
تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن برای غوطهور شدن در آنها و یافتن یک درک کلی
آغاز شد .سپس متون کلمه به کلمه خوانده شد تا کدها استخراج شوند .این فرایند
بهطور پیوسته از استخراج کدها تا نامگذاری آنها تداوم یافت .پس از آن ،کدها
براساس تفاوتها و شباهتهایشان به داخل طبقات دستهبندی شدند.
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش به منظور کدگذاری دادهها ،کدگذاری باز از
نظریه دادهبنیاد (زمینهای) است .پس از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن به حد
اشباع ،به شناسایی ،نامگذاری ،مقولهسازی و توصیف مفاهیمی که از دادهها و اسناد
یافت میشود ،اقدام شد .به این منظور ،روشهای تحلیلی اساسی که بدان وسیله این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Proquest
. Springer
3
. Science Direct
4
. Emerald
5
. Sage
6
. Eric
7
. Magiran
8
. Irandoc
2
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فرایند انجام گرفت ،عبارتاند از :مصاحبه و پرسیدن درباره دادهها و تحلیل و مقایسه
موارد در اسناد برای کسب مشابهتها و تفاوتها .سپس موارد و مفاهیم مشابه و
تکراری طبقهبندی شدند و برچسبی گرفتند تا مقولهها را بسازند .پس از تحلیل
مصاحبهها به منظور اعتباریابی یافتهها دو روش زیر استفاده شد:
در مرحله نخست ،با هدف اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبهشوندگان و اطمینان
آنها از صحت برداشت پژوهشگر از مصاحبهها و گزارش صحیح یافتهها که گاه با
عنوان اعتباریابی مخاطب (حسینزاده ،حسنخانی و رحمانی )1394 ،نیز یاد میشود،
عالوه بر اینکه متن مصاحبه و کدهای مستخرج از مصاحبهها با مشارکتکنندگان در
میان گذاشته شد؛ یافتههای نهایی نیز در اختیار تعدادی از متخصصان و کارشناسان
قرار گرفت تا از نظر آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
در گام دوم ،از راهبرد مرور همتا بهعنوان سهسوسازی از طریق تحلیل چندگانه
(ریتچی ،لویس ،نیکولز و آرمستون ) 96 ،2013 1،استفاده شد .برای اعمال این روش،
دو تحلیلگر کیفی بهطور جداگانه دادهها را کدگذاری و تحلیل کردند .میزان مطابقت
تحلیلهای صورت گرفته ،نشاندهنده درجه صحت یافتههاست .این همکاران تعداد 3
مصاحبه را کدگذاری کردند که پایایی  78درصد محاسبه شد(2جدول  .)2از آنجا که
این عدد بیشتر از  60درصد است پایایی مصاحبهها مورد تأیید است.

جدول ( )2محاسبه پایایی بین کدگذاران
ردیف
1
2
3

شماره مصاحبه
6
8
21
مجموع

کل
کدها
65
69
57
191

تعداد توافقات

عدم توافقات

پایایی میان کدگذاران (درصد)

27
25
23
75

9
12
10
31

83
72
80
78

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston
 .2محاســبه پایـــایی بــین کدگـــذاریهای انجـــام گرفتــه بـــا اســتفاده از فرمـــول زیـــر بــه دســـت آمـــده
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یافتههای پژوهش
پژوهشگر با استفاده از تحلیل اسناد و با الهام از نظریه سیستمهای اجتماعی باز هوی
و میسکل ( )2012و مفاهیم کلیدی حوزه مدیریت ،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
عناوین را به عوامل اختصاص داد .تحلیل اطالعات حاصل از کدگذاری اسناد داخلی
و خارجی ،به شناسایی هفت عامل (ساختار سازمانی ،عوامل فردی معلم و کادر
اداری-آموزشی ،عوامل فردی دانشآموزی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی و عوامل
هسته فنی) منتج شد .پس از اینکه گروه نمونه به اشباع نظری رسید فرایند کدگذاری
مصاحبهها و اسناد متوقف شد .حاصل فرایند کدگذاری ،جدولهایی با عوامل،
مالکها و نشانگرهای متناسب با چارچوب اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه نظری
بود .در این پژوهش ،نشانگرها به معنای طبقهای از محرکهای دارای ویژگیهای
مشترک به کاربرده شد و مالکها به معنای مجموعهای از نشانگرهای دارای
ویژگیهای مشترک که بیانگر اصول حاکم بر متن هستند مورد استفاده قرار گرفت.
این فرایند و نمونه رابطه بین نشانگرها ،مالکها و عوامل در جدول ( )3ارائه شده
است .در جدول ( )4نیز عوامل ،مالکهای هر عامل به همراه تعداد نشانگرهای هر
مالک ارائه شده است( .به دلیل محدودیت صفحات و تعداد باالی نشانگرها از ذکر
همه آنها خودداری شد).
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جدول ( )3نمونه رابطه بین نشانگرها ،مالکها و عوامل
عامل

مالک

نشانگر
رعایت بودجهبندی

ساختار سازمانی

قوانین و مقررات

پایبندی به اجرای
قانون
در دسترس بودن
قوانین
انطباق امور اجرایی با
مقررات
پایبندی به قوانین
اطالعرسانی قوانین

جمالت کلیدی متن یا مصاحبه
اجرای برنامههای آموزشی و تدریس کتابهای درسی مطابق
برنامههای زمانی از پیش تعیینشده توسط گروههای آموزشی
تضمین احترام و پایبندی به اجرای قانون
وجود خط مشیها ،آییننامهها ،قواعد و غیره
انطباق امور اجرایی و آموزشی با قوانین و مقررات و
دستورالعملها
تعهد و پایبندی معلمان و کارکنان مدرسه به آییننامهها و ضوابط
موجود در مدرسه
تدوین منشور اخالقی و رفتاری (آییننامه انضباطی) دانشآموزی
و اطالعرسانی

جدول ( )4عوامل ،مالکها و نشانگرهای چارچوب اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه نظری
عوامل

مالکها

ساختار سازمانی
ساختار فیزیکی

قوانین و مقررات
تقسیم کار و تخصص
جهتگیریهای حرفهای و بروکراتیک
نظارت و ارزیابی
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
چارت و تشکیالت سازمانی (ارتباطات رسمی و غیر رسمی)
طراحی مجدد فرایندها
چشمانداز و بیانیه ماموریت
هدفها و رسالتهای آموزشی و تربیتی
فضای آموزشی (فضای فیزیکی)
منابع کالبدی
سرانههای دانشآموزی و حمایتهای مالی اولیا و خیرین
خدمات پشتیبانی و رفاهی
کتابخانه
کارگاه و آزمایشگاه
منابع علمی ،آموزشی و پژوهشی
سرانه و فضای ورزشی

نشانگرها

 37مورد نشانگر

 36مورد نشانگر
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عوامل

مالکها

عوامل فردی معلمان و کارکنان
عوامل فردی دانشآموزی

ظاهر و شخصیت معلم
دورههای آموزشی و دانش افزایی (توسعه حرفهای)
رضایت شغلی
تشویق ،تنبیه و ترغیب
سازماندهی ،توزیع و ترکیب کادر اداری  /آموزشی
کیفیت کادر اداری  /آموزشی
فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی
تعامالت کادر اداری  /آموزشی
تفاوتهای فردی
عملکرد آموزشی
انگیزه تحصیلی
ویژگیها ،تواناییها و قابلیتهای فردی
تشویق ،تنبیه و ترغیب
افت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
جهتگیریهای مشترک (فرهنگ سازمانی)

عوامل فرهنگی
عوامل سیاسی (قدرت و سیاست)

فعالیتهای فوق برنامه
اردوهای دانشآموزی
طراحی و انتشار نشریات فرهنگی
شورای دانشآموزی
حمایت از قعالیتهای فرهنگی ،هنری ،مذهبی و ورزشی
باور و اعتقاد به روشها و فناوریهای نوین آموزشی
باور و اعتقاد به روشهای نوین تدریس
نمادهای مدرسه
تعامالت و ارتباطات (درونسازمانی و برونسازمانی)
تعارض و مذاکره
بازیهای سیاسی
ائتالفهای بیرونی
ائتالفهای درونی
جذابیت ،قدرت نفوذ و کاریزما
قدرت تشویق و ترغیب
فعالیتهای برونمدرسهای
جذب منابع مالی و درآمدی و هزینهکرد آن
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35مورد نشانگر

 25مورد نشانگر

 28مورد نشانگر

 48مورد نشانگر
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مالکها

عوامل

هسته فنی تدریس و یادگیری

الگوها و روشهای تدریس
مهارتهای تفکر
مهارت حل مسئله
پرورش خالقیت
روشهای ارزشیابی
برنامههای درسی
خدمات آموزشی
به کارگیری فناوریهای نوین و تکنولووزی آموزشی در امر تدریس
ارائه بازخورد مناسب و بهموقع
مدیریت کالس

نشانگرها

 57مورد نشانگر

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل اطالعات حاصل از ایدههای مختلف در اسناد داخلی و خارجی و
مصاحبهها با رویکرد استقرایی و تحلیلی به شناسایی چارچوب عوامل ،مالکها و
نشانگرهای اعتبارسنجی متناسب با مدرسههای متوسطه نظری کشور منجر شد.
چارچوب پیشنهادی دارای هفت عامل ساختار سازمانی ،ساختار فیزیکی ،عوامل
فردی (معلم و کادر اداری و آموزشی) ،عوامل فردی دانشآموزی ،عوامل فرهنگی،
عوامل سیاسی (قدرت و سیاست) و هسته فنی تدریس و یادگیری است .در این
چارچوب ،عامل (مؤلفه) هسته فنی تدریس و یادگیری دارای محوریت بوده و رفتار
در مدرسه تابعی از تعامل شش عامل دیگر چارچوب اعتبارسنجی پیشنهادی در بافت
تدریس و یادگیری است؛ چراکه هدف از شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای
اعتبارسنجی ،تضمین کیفیت و ارتقای اثربخشی مدرسه با تأثیر بر فرایند تدریس و
یادگیری در تعامل با سایر عوامل است که در ادامه معرفی میشوند.
هسته فنی تدریس و یادگیری
یکی از مصاحبهشوندگان در مورد عامل هسته فنی (تدریس – یادگیری) چنین
گفت:
«...فرایند تدریس و یادگیری بهعنوان هسته فنی مدرسه توسط معلم و سایر
کارکنان مدرسه و با همکاری دانشآموزان در مدرسه اتفاق میافتد و الزم
است محیطی شاد و جذاب در کالس درس و مدرسه فراهم شود تا روابط
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انسانی سازندهای بین معلمان و دانشآموزان ایجاد و حفظ گردد و در مقابل
بروز بی نظمی احتمالی برخورد مؤثر انجام شود و البته با انجام ارزشیابیهای
صحیح و ارائه بازخورد مناسب و به موقع ،نواقص یادگیری فراگیران و حتی
تدریس رفع شود .امروز ما دم از تحول میزنیم و مدعی هستیم که برای تحول
بنیادین آموزشوپرورش سند تحول داریم ،اما آیا معلمان و روشهای
تدریس ایشان و مهارتهای موردنیاز معلمان و دانشآموزان را نیز ارتقاء
دادهایم؟.»...
همه سازمانها دارای یک بعد فنی هستند .در مورد مدرسهها ،کارکرد سطح فنی،
فرایند تدریس و یادگیری است و قلب و روح همه سازمانهای آموزشی است.
یادگیری در مدرسهها از راههای مختلف ازجمله تدریس اتفاق میافتد .از اینرو،
امروزه توجه به بعد کیفی آموزش با توجه به اهمیتی که در تربیت و یادگیری
دانشآموزان به عنوان برونداد و محصول اصلی بر عهده دارد ،ضرورتی دوچندان
یافته است (بون.)2013 1،
ساختارسازمانی :ازجمله مواردی که در تحلیل محتوای کیفی و بررسی اسناد و
مصاحبهها به دست آمد ،تأکید بر نقش ساختار سازمانی در طراحی ،استقرار و
موفقیت یک نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت بود .بهگونهای که یکی از
مصاحبهشوندهها در خصوص ساختار گفت:
«...چارچوب فعلی نمیتواند پاسخگوی نیازهای آموزشوپرورش در آینده
باشد .آنچه که رهبری آموزشی به آن نیاز دارد ،ایجاد ساختاری است که در
آن عواملی مانند مشارکت کارکنان ،همکاری ،اعتماد و حس هویت جمعی
مورد توجه باشد و در راستای این امر ،نیازمند سیستمهایی هستیم که از
ارتباطات عمودی و ساختار سلسلهمراتبی فاصله گیرند؛ بنابراین ،مدرسههای
ما باید از ساختارهای سنتی فاصله گرفته و بهسوی ساختارهای یادگیرنده و
دانشمحور حرکت کنند.»...
به اعتقاد مصاحبهشوندگان ،الزم است فرایندها و فعالیتهایی در جهت دستیابی به
هدفها و رسالتهای آموزشوپرورش و روال و مکانیسمهایی برای بازنگری آنها در
ساختار سازمانی پیشبینی و منعکس شود تا شاهد ارتقاء سطح کیفی مدرسه باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Bowen
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ساختار فیزیکی :اهمیت و نقش ساختار فیزیکی مدرسهها را در کیفیت مدرسهها
و اعتبارسنجی آن نمیتوان نادیده گرفت .وجود یک ساختار سازمانی مناسب و
کارآمد به بستر فیزیکی مناسبی برای اجرایی شدن و شکلگیری رفتار در مدرسه
نیازمند است .آنگونه که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اظهار داشت:
«...سازماندهی بهعنوان یکی از وظایف مدیران ،فرایندی یکباره نبوده و باید
هرچندوقت یکبار نسبت به کارا بودن سیستم ساختاری و تناسب آن با سایر
ابعاد سازمان ،اقدام مقتضی به عمل آید .عالوه بر این مدرسه باید دارای
فضای آموزشی مناسب باشد ،فضای کالسهای درس و سایر فضاهای
عمومی و اختصاصی مدرسه بایستی با تعداد دانشآموزان و کادر
اداری/آموزشی تناسب داشته باشد .همچنین مدرسه باید دارای فضاهای
کارگاهی ،آزمایشگاهی ،مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی و استاندارد الزم و مناسب
باشند.»...
عوامل فردی (معلم و دانشآموز) :اگرچه سازمان بهطور رسمی وضع شده است،
اما بدین معنا نیست که تمام فعالیتها و تعامالت آن با ملزومات ساختاری هماهنگ
است .افراد نیز عنصری اصلی در تمامی نظامهای اجتماعی هستند (مدرسه هم دارای
بعدی ساختاری و هم دارای بعدی فردی است) .آنگونه که یکی از مشارکتکنندگان
در خصوص عوامل فردی گفت:
«...انگیزه کاری سلسله نیروهای فعالی است که منشأ آنهم درون و هم بیرون
وجود فرد است .اهداف و هدفگذاری فردی مؤلفههای اصلی انگیزش
شخصی هستند ،بخصوص زمانی که اهداف مشخص و چالشبرانگیز و
دستیافتنی باشند و افراد از آن استقبال کنند .این نیروها رفتارهای مرتبط با
کار را باعث میشوند و شکل ،جهت ،شدت و تداوم انگیزه را تعیین میکنند.
همینطور ،باورها نیروهای انگیزشی مهمیاند .... .انگیزش که از عالقه و
چالش خود فعالیت ناشی می شود درونی است ،در حالی که انگیزش بیرونی
بر اساس تشویق و تنبیه است .اگرچه هردو باعث ایجاد انگیزه میشوند،
انگیزه درونی عموماً اثربخشتر است.»...
بنابراین نیازها ،هدفها و باورهای افراد (چه معلمان و کادر اداری و آموزشی و
چه دانشآموزان) نیز رفتار را در مدرسه شکل میدهد.
عوامل فرهنگی  :رفتار در مدرسه صرفاً تابعی از انتظارات رسمی و نیازها و
انگیزشهای فردی نیست .رابطه میان این عناصر ،پویاست .افراد مجموعهای از
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ارزشها ،نیازها ،هدفها و باورهای منحصربهفرد را با خود به محل کارشان میآورند.
عوامل فرهنگی به جای عناصر رسمی سازمان بر جنبههای غیر رسمی آنها تأکید دارند
و اینکه چگونه ادراکات اعضا نگرشهای سازمانی مشترکی ایجاد میکند .یکی از
مصاحبهشوندگان در مورد عامل فرهنگی چنین گفت:
«...ازجمله عناصری که منجر به تحقق یافتن سالمت سازمانی مدرسه شده و
مدرسهای سالم ،باکیفیت و ایدئال را نوید میدهد ،فرهنگسازمانی قوی،
مثبت ،اخالقی و معنوی است .فرهنگ قوی یعنی اینکه افراد درون مدرسه در
مورد ماهیت وجودی مدرسه دارای توافق باالیی باشند ... .البته از طریق
برگزاری اردوها ،جلسات هماندیشی ،برنامههای فرهنگی هنری و مذهبی و
نیز برپایی مسابقات و جشنوارههای مختلف حتما میتوان ذهنها و قلبهای
افراد درون مدرسه را به همدیگر نزدیک کرد که نهایتاً این خود منجر به
ایجاد جهتگیریهای مشترک شده و نوعی فرهنگسازمانی قوی و جوی
سالم را پدید خواهد آورد.»...
عوامل فرهنگی از طریق نمادها و آداب و رسوم تجلی مییابند نه ساختار رسمی
سازمان .این ویژگیهای فردی میانجی جنبههای منطقی حیات سازمانی است .عالوه
براین ،یک درک جمعی از هویت پدیدار شده و ویژگیهای ساده افراد را به صورت
یک «شخصیت سازمانی» مجزا درمیآورد که از آن بهعنوان فرهنگ سازمانی یاد
میکنند .به اعتقاد خبرگان آموزش و پرورش و اعتبارسنجی ،فرهنگ مدرسهها با
باورها و اعتقادات افراد درون مدرسه ارتباط دارد و با تأثیر گرفتن از سایر عوامل
محیطی به شکلهای مختلف در جو مدرسه ظاهر میشوند.
عوامل سیاسی (قدرت و سیاست) :سازمانها عرصههای سیاسی هستند که اعضا
و ذینفعان برای نیل به هدفهایشان دست به اقدامات و رفتارهای سیاسی میزنند
(بوش ،بیل و میدلوود.)17 ،2019 1،
یکی از مصاحبهشوندگان در مورد عامل سیاسی (قدرت و سیاست) چنین گفت:
«...در هر سازمان و البته مدرسه ،سازمانهای غیر رسمی وجود دارند که از
گروهی از افراد تشکیل میشوند که به دنبال دستیابی به نیازهای خود هستند.
البته آن نیازهایی که همیشه به صورت کامل توسط سازمان رسمی برآورده
نخواهد شد .این گروههای غیر رسمی ،قدرت نفوذ زیادی بر سازمان رسمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Bush, Bell & Middlewood
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که البته خودشان بخشی از آن هستند ،دارند ... .البته سیاست و رفتارهای
سیاسی در مدرسهها همیشه بد و نامشروع نیستند ،هرچند که جدیداً اینگونه
رفتارهای نامشروع بیشتر شده و ما شاهد دخالت مقامات مختلف شهرستانی
و استانی هستیم که منجر به بدهبستانها و بازیهای سیاسی نامشروع و القای
بیانگیزگی شدید شده و گاهی از آن بهعنوان توان مذاکره ،ایجاد شبکه و
گسترش ارتباطات و حربهای برای جذب منابع مالی و امکانات و نیز ارتقای
جایگاه آموزشوپرورش نام برده میشود.»...

بنابراین ،هر نظام اجتماعی مانند مدرسه متشکل از گروههای اجتماعی با سبک
زندگی و عقاید متفاوت است این تفاوتها اغلب به تعارض منجر میشود؛ زیرا
عالیق یک گروه ممکن است به عالیق گروه دیگر صدمه بزند .بنابراین نباید در
اعتبارسنجی مدرسهها نقش عوامل سیاسی (قدرت و سیاست) و تأثیر آن بر سایر
عوامل را از نظردور داشت.
هفت بعدی که بیان شد ،ابعاد اصلی تشکیلدهنده چارچوب اعتبارسنجی
مدرسههای متوسطه نظری آموزشوپرورش ایران هستند که از بررسی و تحلیل
اسنادی که در زمینه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت وجود داشتند و همچنین
مصاحبههای نیمهساختاریافته و نیمهساختارمندی که با استادان ،کارشناسان و
متخصصان تعلیم و تربیت و اعتبارسنجی صورت گرفت ،استخراج شدند؛ و نهایتاً به
شکلگیری چارچوب پیشنهادی شامل عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی
مدرسههای متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران منجر شد که در ادامه ارائه
میشود.

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...
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بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی
مدرسههای متوسطه نظری بود .تحلیل اطالعات گردآوری شده به شناسایی  7عامل
ساختار سازمانی ،ساختار فیزیکی ،عوامل فردی معلم (کادر اداری و آموزشی) ،عوامل
فردی دانشآموزی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی (قدرت و سیاست) و با محوریت
عامل هسته فنی (تدریس و یادگیری) منجر شد .عامل هسته فنی تدریس و یادگیری
در چارچوب پیشنهادی دارای  10مالک است (جدول  .)4فعالیتهای دیگر نسبت به
مأ موریت اساسی تدریس و یادگیری جنبه ثانوی دارند؛ درواقع ،این فرایند به بسیاری
از ثصمیمات مدیریتی که باید در مدرسهها گرفته شود ،شکل میدهد .هسته فنی
تدریس و یادگیری مستقیماً از سایر عوامل چارچوب اعتبارسنجی پیشنهادی تأثیر
میپذیرد و بر آنها نیز تأثیرگذار است .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات
میرزامحمدی ()1376؛ فتحآبادی ()1378؛ فرزیانپور ()1384؛ رحمانی و فتحی
واجارگاه ()1387؛ نوراله نوریوندی و برادران ()1387؛ عسکرینژاد و بهشتی
()1389؛ عباسپور و شرفی ()1390؛ هیوراد)2006( 1؛ اوکوجی)2008( 2؛ تسینیدو و
همکاران)2010(3؛ کمسیون آموزش عالی پاکستان ( )2016و بانک جهانی ( )2013در
ارتباط با عواملی که میبایست در امر اعتبارسنجی مورد توجه قرار گیرند ،همسوست؛
چراکه در این مطالعات نیز ضرورت توجه به هسته فنی در سازمانهای آموزشی در
ارتقای کیفیت و تضمین کیفیت مورد تأکید است .فرایند تدریس و یادگیری هسته فنی
مدرسه است .فعالیتهای دیگر نسبت به مأموریت اساسی تدریس و یادگیری جنبه
ثانویه دارند؛ درواقع ،این فرایند به بسیاری از تصمیمات مدیریتی که باید در مدرسهها
گرفته شوند ،شکل میدهد (هوی و میسکل )453 ،2012 ،از اینرو ،توجه به آن در
مقوله اعتبارسنجی هر مؤسسه آموزشی بسیار ضروری است .توجه به هسته فنی
(تدریس و یادگیری) در امر اعتبارسنجی هر مؤسسه آموزشی میتواند پیامدهای مثبتی
به همراه داشته باشد .خروجی و برونداد مؤسسات آموزشی مستقیماً تحت تأثیر هسته
فنی است و همه روشها و تکنیکهای الزم برای ارائه خدمات مطلوب آموزشی و
تربیتی ازجمله الگوها و روشهای تدریس ،مهارتهای تفکر ،حل مسئله ،پرورش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خالقیت ،ارائه بازخوردهای مناسب و  ...هرکدام عمالً بر برونداد نظام تأثیرگذار
هستند .درنتیجه غفلت از این عامل یا کمتوجهی به تأثیر آن میتواند باعث ایجاد لطمه
و آسیب به خدمات ارائه شده و بروندادهای مدرسه و نهایتاً اعتبار مدرسه شود .در
چارچوب پیشنهادی در پژوهش حاضر ،وجود عامل ساختار سازمانی مناسب و
کارآمد شامل انتظارات بوروکراتیک تقاضاها و الزاماتی رسمی که سازمان آن را تعیین
میکند ،مورد تأکید است ،این عامل ،شامل  9مالک است (جدول  .)4ساختار سازمانی
مدرسهها تاحدودی رفتار در مدرسهها را تعیین میکند؛ برخی ساختارها عملکرد
مدرسهها را تسهیل و برخی دیگر مانع از آن میشوند .پژوهشهای اخیر در زمینه
ساختار مدرسهها نشان میدهد که میزان زیاد ساختار تعیینکننده نیست بلکه نوع
ساختار (توانمندساز یا محدودکننده) است که تعیین میکند آیا این ساختار پیامدهای
مثبت یا منفی برای اثربخشی و کارایی مدرسه خواهد داشت یا خیر؟ بنابراین در
چارچوب پیشنهادی پژوهش حاضر ،مدرسههایی از اعتبار برخوردار هستند که به
سمت ساختاری توانمندساز حرکت کنند .اما رفتار در مدرسهها در خالء اتفاق
نمیافتد بلکه در فضای فیزیکی مدرسه شکل گرفته و تداوم مییابد .از جمله
پیامدهای مثبت توجه به ساختار فیزیکی مناسب ایجاد زمینه برای اجرایی شدن و
شکلگیری رفتارهای تعریف شده در مدرسه است .عامل ساختار فیزیکی با  8مالک
مورد تأکید این چارچوب است (جدول  )4و با نتایج پژوهشهای بقایی ()1374؛
پازارگادی ()1378؛ پازارگادی ()1381؛ فالح و همکاران ( )1382همسو است که
معتقدند ساختار یک عنصر کلیدی در اعتبارسنجی مدرسهها محسوب میشود.
فرزیانپور ()1384؛ رحمانی و فتحی واجارگاه ()1387؛ نوراله نوریوندی و برادران
()1387؛ عباسپور و شرفی ()1390؛ هیوراد ()2006؛ ماتیرو)2007( 1؛ شورای
اعتبارسنجی آموزش عالی ()2016؛ بانک جهانی ( )2013و تسینیدو و همکاران
( )2010نیز بر این عقیدهاند که مدرسههای اثربخش و معتبر که از کیفیت قابل قبول و
باالتر برخوردار هستند عامل ساختار را همواره مورد توجه قرار داده و کوشیدهاند که
به سمت ساختارهای توانمندساز حرکت کنند .بر این اساس ،عامل ساختار (سازمانی
و فیزیکی) بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت مدرسهها و مهم در امر اعتبارسنجی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یک مؤسسه آموزشی مورد تأکید است و از پشتوانه نظری و تجربی الزم برخوردار
است.
این واقعیت که سازمان به طور رسمی وضع شده است ،بدین معنا نیست که تمام
فعالیت ها و تعامالت آن با ملزومات ساختاری هماهنگ است .افراد نیز عنصری اصلی
در تمامی نظام های اجتماعی هستند (مدرسه هم دارای بعدی ساختاری و هم دارای
بعدی فردی است) .معلمان و کادر اداری و آموزشی و دانشآموزان با خود نیازهای
فردی ،هدفها و باورهایی دارند و جهتگیریهای شخصی و درک منطقی خودشان
را از نقششان را ایجاد میکنند .همانطور که ساختار به شکلگیری رفتار در مدرسه
کمک میکند ،نیازها ،هدفها و باورهای افراد نیز رفتار در مدرسه را شکل میدهند.
در این چارچوب ،عامل فردی معلم (کادر اداری و آموزشی) ،دارای  8مالک است،
(جدول  )4و عامل فردی دانشآموزی نیز با  7مالک مورد تأکید چارچوب
اعتبارسنجی پیشنهادی است .عامل فردی (معلمان و دانشآموزان) از پشتوانه نظری و
تجربی الزم برخوردار است ،آنچنانکه در نتایج پژوهشهای بقایی ()1374؛
میرزامحمدی ()1376؛ پازارگادی ()1381؛ فرزیانپور ()1384؛ رحمانی و فتحی
واجارگاه ()1387؛ کیذوری و همکاران ()1387؛ کیانمهر و همکاران ()1390؛
عباسپور و شرفی ()1390؛ دشتی و همکاران ()1391؛ مجتبیزاده ()1395؛ هیوراد
1
()2006؛ ماتیرو ()2007؛ تسینیدو و همکاران ( )2010و شورای اعتبارسنجی اتریش
( )2016عمالً عامل فردی (معلمان و دانشآموزان) جزو عواملی بوده که ضروری
است در بحث اعتبارسنجی مدرسهها و دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد .مازلو
سلسلهمراتبی از نیازهای اساسی را توصیف کرده است که این نیازها با طیف
گستردهای از نیازهای زیست شناختی تا نیاز به خودشکوفایی موجب انگیزش رفتار
میشوند .هرزبرگ بین نیازهایی که باعث رضایت کارکنان و نیازهایی که باعث
نارضایتی کارکنان میشود ،تمایز قائل میشود .نیاز به دستیابی به هدفها و نیاز به
استقالل دو عامل انگیزه قدرتمند درون افرادند که تعدیلکننده رفتار معلم ،مدیر و
دانشآموزان در مدرسه هستند (مهرعلیزاده .)57 ،1397 ،بنابراین ،چندین جنبه
شناختی مهم افراد ازجمله :نیازها ،هدفها ،باورها و شناخت انگیزش کاری از جمله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جنبههای شناختی افراد هستند که باید در اعتبارسنجی مدرسهها مورد توجه قرارگیرند
چراکه مستقیماً بر کیفیت و اعتبار مدرسهها تأثیرگذارند.
بررسی نتایج پژوهشهای اعتبارسنجی انجام گرفته سایر پژوهشگران نشان
میدهد تقریباً در بیشتر الگوهای ارائه شده ،عوامل و مؤلفههای موثر در اعتبارسنجی
از میان عوامل ساختاری ،فردی و هسته فنی تدریس و یادگیری انتخاب شدهاند .در
پژوهش حاضر ،پژوهشگر با معرفی تئوری نظامهای اجتماعی باز هوی و میسکل
( )2012بهعنوان یک مبنا در طراحی الگوی اعتبارسنجی و درنظر گرفتن مدرسه به
عنوان یک نظام اجتماعی باز ،دو عامل مهم و تأثیرگذار در اعتبارسنجی مدرسهها را به
چارچوب پیشنهادی اضافه کرد .عامل فرهنگی و عامل سیاسی هرکدام با  9مالک
(جدول  .)4در این چارچوب ،فرهنگ فراتر از جنبههای رسمی و فردی حیات
سازمانی است و با معانی مشترک و قوانین نانوشتهای سروکار دارد که رفتار سازمانی
را هدایت میکند .براساس این چارچوب پیشنهادی ،باید توجه را به ماهیت نمادین
تعامالت اجتماعی در مدرسهها معطوف کرد و اتفاقاتی را که در مدرسهها رخ
میدهد ،باید در بافت فرهنگ مدرسه تفسیر کرد.
فرهنگ میتواند باعث عملکرد اثربخش مدرسهها یا مانع از آن شود .نتایج
پژوهشهای اخیر نشاندهنده آن است که مدرسههایی که فرهنگهای کارآمدی،
اعتماد و مثبت اندیشی آموزشی قوی دارند ،سطوح باالتر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را فراهم میکنند (هوی و میسکل .)651 ،2012 ،بنابراین در چارچوب
پیشنهادی تالش شده است مدرسهها از فرهنگ قیّمی به سمت فرهنگهای کارآمدی،
اعتماد و مثبتاندیشی آموزشی قوی سوق داده شوند.
عوامل سیاسی (قدرت و سیاست) ،عامل دیگری است که با  9مالک (جدول )4
در این چارچوب گنجانده شده است .سازمانها را صاحبان قدرت مشروع به وجود
آورده و کنترل میکنند .آنها هدفها را مشخص ،ساختارها را طراحی ،کارکنان را
استخدام و مدیریت کرده و خود بر فعالیتها نظارت میکنند .اما تنها یکی از
حالتهای رقیب برای سایر شکلهای قدرت در سازمانها هستند؛ چراکه مدرسهها به
علت ساختار سست شان مستعد فعالیت سیاسی هستند .استقالل نسبی معلمان و اقتدار
تخصصی آنها به همراه عالیق گروههای مختلف منجر به سست شدن ساختار و رواج
فعالیت سیاسی خرد میشود زیرا اگرچه مدیر از اقتدار و مسئولیت باالیی برخوردار
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است ،استقالل نسبی معلمان در حوزه تخصصی خود گستره و دامنه این قدرت را
محدود میسازد .پس عوامل سیاسی میتوانند بر عملکرد و اثربخشی مدرسهها مؤثر
باشند ،لذا در چارچوب اعتبارسنجی پیشنهادی دیده شده است.
ازجمله نیازمندیهای اجراییسازی چارچوب پیشنهادی در (شکل  ،)1این واقعیت
است که مدرسههای متوسطه نظری مفهومی پیچیده و چندبعدی هستند که اگر با
درنظر گرفتن هفت عامل ذکر شده در الگو و متن ،بهمثابه یک نظام اجتماعی باز مورد
مداقه و بررسی قرار گیرند ،هرچه هماهنگی میان عوامل هفتگانه بیشتر باشد ،سیستم
اثربخشتر و معتبرتر است .بروندادهای مدرسهها ،تابعی از تعامل تدریس و یادگیری،
ساختار ،افراد ،فرهنگ و سیاستها هستند که با نیروهای محیط محدود شدهاند .عالوه
بر این ،برای اجراییسازی چارچوب پیشنهادی الزم است همه عوامل مدرسه به این
باور فکری برسند که ارزیابی باید مداوم باشد ،وظیفه همه عوامل اداری و آموزشی در
مدرسه است ،فرایندی باز و مشترک است و باید در خصوص آن و نوع و شیوه
اجرای آن اطالعرسانی الزم صورت پذیرد و این باور مشترک در مدیران ارشد
آموزش و پرورش ایجاد شود که هزینههای اعتبارسنجی نوعی سرمایهگذاری در
ارتقای کیفیت آموزشی و رسیدگی نظاممند به ارزشمندی و لیاقت مدرسه است.
فرهنگسازی در زمینه کیفیت و پررنگ کردن نقش معلمان و کارکنان
آموزشوپرورش ،میتواند وضعیت اعتبارسنجی را از یکجانبهگرایی ،تمرکزگرایی و
برنامهریزیهای نخبهمحور رهایی بخشد و حرکتهای درونزاد را در برنامههای
تضمین کیفیت فزونی بخشد.
این پژوهش ،حرکتی نو ،آکادمیک و گامی کوچک در جهت افزایش ظرفیت و
بینش زاینده و بارآور طرحهای اعتبارسنجی نظام آموزشوپرورش کشور است.
بنابراین ،نتایج حاصل از آن ،هم در سطح خرد و هم در سطح کالن میتواند قابل
استفاده باشد .در سطح کالن ،وزارت آموزشوپرورش ،شورای عالی آموزشوپرورش،
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشوپرورش ،سازمان سنجش آموزش کشور،
سازمان اسناد و مدارک علمی کشور و  ...میتوانند از نتایج آن استفاده کنند .در سطح
خرد نیز برای مدرسههای متوسطه نظری میتواند کارآمد و مفید باشد .همچنین
بهعنوان یک مرجع میتواند پاسخگوی نیازهای پژوهشی پژوهشگران و عالقهمندان
حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزشوپرورش باشد.
بر اساس یافتهها و نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
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در این پژوهش ،چارچوبی پیشنهادی شامل عوامل ،مالکها و نشانگرهای
اعتبارسنجی برای مدرسههای متوسطه نظری ایران طراحی شده است .بهتر آن است
برای هر دوره تحصیلی بنا به رسالت و مأموریت آموزشوپرورش کشور و دوره
تحصیلی مربوطه به طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی خاص آن دوره اقدام
شود .در پژوهش حاضر 7 ،مؤلفه اصلی برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
مدرسههای متوسطه نظری ایران شناسایی شد .پیشنهاد میشود ،در قالب پژوهشهای
موردی هر یک از مؤلفههای شناسایی شده برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به
صورت جداگانه و با جزئیات بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .همچنین
پیشنهاد میشود در یک مطالعه تطبیقی چارچوب ارائه شده در این پژوهش با
الگوهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت سایر کشورها مورد بررسی قرار گیرد .و نهایت ًا
پیشنهاد میشود ،نسبت به گسترش فرهنگ کیفیت و مشارکتجویی همهجانبه از
ذینفعان آموزشوپرورش ،بهویژه معلمان و کارکنان آموزشوپرورش گامهای مؤثری
برداشته شود.
پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بود که گستردگی و تمرکز زیاد
آموزشوپرورش کشور ،یکی از آنهاست .هرچند مشارکتکنندگان شامل خبرگان
تعلیم و تربیت ،مدیران ردههای مختلف آموزشوپرورش و خبرگان اعتبارسنجی و
تضمین کیفیت در گستره ملی بود ،ولی احتماالً چارچوب طراحی شده ،برای
مدرسههای بزرگ ،برخوردار و تراز اول در شهرستانهای بزرگ کارساز باشد.
درنتیجه ،تعمیم آن به سایر مدرسههای متوسطه نظری و خصوصاً مدرسههای کوچک
روستایی و دورافتاده که با محدودیتهای خاص خود مواجهاند ،باید با احتیاط
صورت گیرد .کمبود مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته مرتبط و مبتنی بر
روششناسی مشابه در زمینه مورد مطالعه و دسترسی دشوار به مشارکتکنندگان در
پژوهش ،نیز از محدودیتهای پژوهشگر و دشواریهای این پژوهش بودهاند.
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نتایج تحلیل محتوا و کدگذاری اسناد و مصاحبهها
نشانگرها
اجرای برنامههای آموزشی و تدریس کتابهای درسی مطابق
برنامههای زمانی از پیش تعیینشده توسط گروههای آموزشی
تضمین احترام و پایبندی به اجرای قانون
وجود خط مشیها ،آییننامهها ،قواعد و غیره
انطباق امور اجرایی و آموزشی با قوانین و مقررات و دستورالعملها

مالکها

عوامل

قوانین و مقررات

تعهد و پایبندی معلمان و کارکنان مدرسه به آئیننامهها و ضوابط موجود
در مدرسه
تدوین منشور اخالقی و رفتاری (آییننامه انضباطی) دانشآموزی و
اطالعرسانی

در مدرسه بهعنوان یک سیستم پیچیده یک فرد توان انجام همه
فعالیتها را ندارد.
تقسیمکار بین سمتهای سازمانی موجب افزایش کارایی میشود

تقسیمکار و تخصص

تقسیمکار تخصصی شدن را افزایش میدهد که در جای خود باعث دانش
تخصصی میشود

جهتگیریهای حرفهای و
بوروکراتیک

نظارت و ارزیابی

مدیریت و برنامهریزی
استراتژیک

ساختار سازمانی

تعارض بین بوروکراتیک شدن مدرسهها و حرفهای شدن روزافزون
معلمان را نباید نادیده گرفت
تمامی سازمانها ازجمله مدرسهها ساختارهای سلسلهمراتبی دارند
از نظارت بوروکراتیک باید به سمت نظارت حرفهای حرکت کنیم
مدرسه اجتماعی است از نیروهای متنوع و متناقض مدیر باید
مدرسه را بیشتر حرفهای و کمتر استبدادی کند
تنظیم و اجرای روشهایی برای نظارت بر مهارت تدریس و
کیفیت علمی معلمان
کیفیت ارزیابی مدیریت از امور مدرسه و بهرهوری از نتایج آن
تعیین شیوه ارزیابی فعالیتهای ساالنه ،پیادهسازی و مستندسازی
مناسب آن
تعداد دفعات ارزیابی مدیر از وضعیت آموزشی و پرورشی و سایر
امور مدرسه در سال و استفاده از نتایج ارزیابیها در سیاستگذاری
و برنامهریزیهای آینده
وجود برنامه در مدرسه برای توسعه منابع انسانی ،ساختار و منابع
سرمایهای
بررسی و شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
مدرسه از سوی مدیر
وجود نمودار سازمانی مشخص( ،شرح مشاغل ،تفویض
مسئولیتها ،حمایت از خالقیت و توسعه نوآوری و غیره) مؤثر و
کارآمد

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

220
نشانگرها

مالکها

برخورداری مدرسه از سازوکار الزم برای ایجاد تعلق و تعهد
سازمانی نسبت به مأموریت ،هدفها و کارکردها در میان کارکنان
و دانشآموزان
طراحی سازوکار مناسب برای برنامهریزی راهبردی و تدوین
برنامههای جامع در جهت تحقق مأموریت و هدفهای مدرسه
نظامهای ارتباطی در مدرسهها عموم ًا ناکارآمدند و ناگزیر باید
نظامهای غیررسمی تقویت شوند
مدیر فهیم با استفاده از ارتباطات غیررسمی برای دوری از ناکامی
بوروکراتیک مدیرانی که بر اساس قانون عمل میکنند اجتناب
میورزد.
هنجارها و رویههای غیررسمی مهمتر از هنجارها و رویههای

چارت و تشکیالت سازمانی
(ارتباطات رسمی و
غیررسمی)

رسمی است
برای برقراری انسجام و کارگروهی از ارتباطات رسمی و غیررسمی
باید نهایت استفاده را برد
ایجاد بایگانی مبتنی بر فناوریهای نوین (بانک اطالعات ،بازخوانی
و گزارش دهی ،امنیت و محرمانه بودن و)...
وجود سازوکار مناسب برای احصاء ،مستندسازی ،اصالح و بهبود

طراحی مجدد فرایندها

فرایندها و روشهای کاری به تفکیک حوزههای آموزشی،
پرورشی ،اداری و مالی
مسئولیت مدرسه در قبال جامعه و تعریف رسالت منطقهای ،استانی
و ملی برای مدرسه
وجود بیانیه مأموریت ،هدفها و رسالتهای مدون در حوزه
آموزشی و پرورشی
تعریف مشخص و اندازهپذیر فعالیتهای آموزشی و پرورشی
بهطور مشخص و دقیق و تصریح قابلیتها و صالحیتهای مورد
انتظار از دانشآموزان
بازنگری و بهروزرسانی هدفها و رسالتها
جامعیت و صراحت رسالت و هدفهای تدوینشده
جلب مشارکت معلمان در تدوین هدفها
تناسب هدفها با نیازهای فرد ،جامعه و برنامههای توسعه کشور
توجه به امکانات در دسترس مدرسه برای تحقق هدفها در فرایند
تدوین هدفها
وجود گزارشهای ادواری در خصوص میزان تحقق هدفها

چشمانداز و بیانیه مأموریت

هدفها و رسالتهای
آموزشی و تربیتی

عوامل
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عوامل

فضای آموزشی (فضای
فیزیکی)

منابع کالبدی

سرانههای دانشآموزی و
حمایتهای مالی اولیا و
خیرین

خدمات پشتیبانی و رفاهی

ساختار فیزیکی

نشانگرها
تنوع فضای آموزشی (کالس ،آزمایشگاه ،کارگاه و )...
کیفیت کالسها و فضاهای آموزشی ازنظر نور ،وضعیت ظاهری،
سیستم گرمایش و سرمایش
کفایت فضای آموزشی و مساحت فضای مفید آموزشی بر اساس
شاخص سرانه فضا ،به تعداد دانشآموز
تناسب اندازه کالسها با تعداد دانشآموزان
رعایت نظافت و مناسب بودن تعداد سرویسهای بهداشتی
رعایت ایمنی ،عمر و استحکام ساختمان
وجود ابزارهای مادی برای افزایش امکان رسیدن به اهداف از پیش
تعیینشده مطابق با برنامه عملیاتی مدرسه
وجود منابع کافی در راستای رسیدن به هدفهای دوره تحصیلی با
توجه به تدارک آنها برای طوالنیمدت
تناسب منابع کالبدی و منابع انسانی با رشد تعداد دانشآموزان
تأمین منابع مادی و کالبدی برای اعتبارسنجی
هماهنگی رشد جمعیت دانشآموزی با فضای آموزشی و متناسب
کردن امکانات و تجهیزات با نیازهای معلمان و دانشآموزان
سرانة دانشآموزی و اعتبار تخصیصیافته به فعالیتهای آموزشی،
فرهنگی -هنری و فوقبرنامه
نسبت درآمدهای اختصاصی آموزشی و پرورشی بهکل اعتبارات
جاری مدرسه
نحوه عملکرد مدیریت در جذب کمکهای مردمی
نحوه عملکرد مدیریت در کسب درآمدهای اختصاصی
چگونگی تخصیص و هزینه اعتبارات در سرفصلهای پرسنلی،
مصرفی و وسایل و تجهیزات و...
وجود سازوکار مناسب برای حمایت مالی از دانشآموزان نیازمند و
اعطای کمکهزینه تحصیلی ،وامهای مختلف و...
برگزاری اردوهای علمی– تفریحی و سیاحتی برای دانشآموزان،
کارکنان و معلمان
پایش و سنجش وضعیت سالمت عمومی دانشآموزان
جدیدالورود ،تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات دورهای
ایجاد و توسعه فعالیتهای مشاوره حضوری و تلفنی
میزان ایمنی و تجهیزات مربوط در آزمایشگاه ،کارگاه ،فضای
ورزش و سایر فضاهای مدرسه
طراحی ،تدوین و توزیع بستههای آموزشی (دفترچه راهنما و  )...و
خدمات مشاورهای

مالکها
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نشانگرها
وجود کتابخانه و میزان دسترسی به کتابخانه توسط دانشآموزان و
معلمان
تعداد کتب موجود در کتابخانه و بهروز بودن کتب موجود و میزان
اشتراک مجالت علمی موردنیاز رشتههای تحصیلی
حضور و وجود کتابدار در مدرسه و کتابخانه آموزشگاه
تعیین بودجه ساالنه برای بهروز کردن ،بهسازی و نوسازی کتب و
کتابخانه مدرسه
وجود آزمایشگاه و کارگاه مناسب و حضور متصدی یا کارشناس
بهمنظور استفاده بهینه دانشآموزان از آزمایشگاه و کارگاه مدرسه
تجهیزات و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مؤثر در امر آموزش

مالکها

عوامل

کتابخانه

کارگاه و آزمایشگاه

وجود فضای آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب با رشتههای تحصیلی
مدرسه

منابع علمی ،آموزشی و
پژوهشی

فضای ورزشی

ظاهر و شخصیت معلم

دورههای آموزشی و
دانشافزایی

عامل فردی معلمان و کارکنان

استفاده بهینه معلمان از وسایل کمکآموزشی متناسب با محتوای
درس و رشته تدریس
میزان استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تدریس
استفاده از امکانات اینترنت ،کامپیوتر و نرمافزارهای آموزشی
وجود برنامه مناسب برای تأمین منابع آموزشی و پژوهشی و
نظارت بر کمیت و کیفیت آنها در جهت تحقق نیازهای معلمان و
دانشآموزان
وجود فضا و امکانات مناسب ورزشی در مدرسه برای انجام
فعالیتهای جسمی و حرکتی
نسبت مساحت مکانهای ورزشی به تفکیک سرپوشیده و سرباز به
تعداد کل دانشآموزان
تعداد مسابقات ورزشی برگزارشده در مدرسه با سایر مدرسهها یا
دیگر مراکز آموزشی و ورزشی
مقولهای اثرگذار در پذیرش و تأثیرگذاری نقش معلم در مدرسه
ظاهر و آراستگی ظاهر وی است
نوع برخورد ،متانت در رفتار ،برخورد گرم و صمیمانه و  ...همگی
میتوانند در جذب دانشآموز و ایفای مؤثر نقش معلم تأثیرگذار
باشند
ظاهر آراسته و شخصیت مقبول برای معلم ضروری است چراکه
اکثر دانشآموزان از معلمان خود و نوع پوشش و ظاهر و حتی
رفتار ایشان الگوبرداری میکنند
تشویق و گسترش فرصتهای توسعه آموزش هدفمند برای معلمان
و کارکنان
شرکت دادن کلیه معلمان در کارگاههای آموزشی و دانشافزایی

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...
نشانگرها
باهدف توسعه علمی آنان
برگزاری کارگاههای آشنایی با روشهای تدریس و ارزشیابی
تحصیلی
تدوین برنامه و خطمشی الزم برای تأمین و بهسازی منابع
آموزشی ،مدیریت توسعه حرفهای و فرایند توانمندسازی منابع
انسانی در مدرسه
تنظیم و تدوین دورههای آموزشی مداوم برای معلمان و سایر
کارکنان مدرسه
میزان رضایت شغلی معلمان و کادر اداری و آموزشی مدرسه
میزان رضایت اعضا و کادر آموزشی مدرسه از منزلت اجتماعی
خود
تعداد موارد تشویق و تقدیر معلمان ،دانشآموزان و کارکنان به
خاطر مشارکت در جشنوارهها همایشهای علمی ،به تفکیک
درصد معلمان تشویق و تقدیر شده از کل معلمان در سال تحصیلی
وجود برنامهای مشخص برای تشویق و تنبیه در مدرسه
برنامهریزی و اجرای روشهایی برای تشویق و تنبیه معلمان مدرسه
توزیع درصدی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی
نسبت کادر اداری و اجرایی به دانشآموزان
توجه به میانگین سن و سابقه کاری معلمان و کارکنان مدرسه
بهکارگماری معلمان و سایر کارکنان بر اساس شایستگی و تخصص
ایشان
میزان رضایت دانشآموزان از کیفیت تدریس به تفکیک رشتههای
تحصیلی موجود در مدرسه
تناسب رشته تحصیلی و تخصص معلمان با رشته تدریس
آموزش مبتنی بر برنامه درسی مناسب برای دستیابی به اهداف
آموزشی ازنظر جایگاه ،روش و محتوای آموزشی و سنجش
توجه معلمان به محتوای کتب درسی و سرفصلهای مصوب و
رعایت برنامه زمانبندی دروس
متوسط تعداد کارگاهها و هماندیشیهای علمی-تخصصی معلمان
در سال
توانمندی آموزشی معلمان و عوامل آموزشی مدرسه
سرانه تعداد طرحهای اقدامپژوهی به پایان رسیده در هرسال
تحصیلی توسط معلمان و کادر اداری مدرسه
اجرای برنامههای آموزشی و جلسات شورای معلمان در قالب
کارگاههای آموزشی

مالکها

رضایت شغلی

تشویق ،تنبیه و ترغیب

سازماندهی ،توزیع و ترکیب
کادر اداری  /آموزشی

کیفیت کادر اداری  /آموزشی

فعالیتهای علمی ،آموزشی و
پژوهشی
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نشانگرها
شرکت معلمان و عوامل آموزشی و اجرایی در پروژههای اقدام
پژوهی
آثار و فعالیتهای انفرادی و گروهی معلمان و کارکنان مدرسه
ارائه برنامههای آموزشی مکمل یا تکمیلکننده برنامههای موجود
تعداد جلسات عمومی مدیر مدرسه با دانشآموزان در سال
نحوه تعامل و تبادل تجربه میان معلمان از طریق سمینار و
کارگاههای آموزشی و...
تعداد موارد همکاری اعضای یک گروه درسی در فعالیتهای
آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و عرضه خدمات تخصصی با سایر
گروههای کاری مدرسه
وجود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک هر معلم با سایر
معلمان
وجود فعالیت آموزشی و پژوهشی مشترک با معلمان سایر
مدرسهها
وجود فعالیت آموزشی و پژوهشی مشترک با اعضای گروههای
آموزشی منطقه استان و نیز دبیرخانههای کشوری
باور به وجود تفاوت فردی و تالش در راستای شناسایی نیازهای
متفاوت افراد
تفاوتهای فردی منجر به جهتگیریهای متفاوت میشود
توجه به تفاوتهای فردی و تالش در راستای از بین بردن نگاه
یکسان بهکل دانشآموزان
تعداد دانشآموزان نمونه و راهیافته به جشنوارهها و المپیادهای
علمی
تعداد دانشآموزان راهیافته به دانشگاه و سایر مؤسسات علمی
کسب رتبه در ارزیابیهای مدرسهای و منطقهای حاصل از آزمونها
و ...
کسب رتبه در مسابقات فرهنگی هنری در سطوح مختلف استانی یا
منطقهای
میزان عالقه و انگیزه دانشآموزان به ادامه تحصیل
عالقه و آگاهی دانشآموزان به رشته تحصیلی و بازار کار آینده
میزان رشد مهارتهای حل مسئله در دانشآموزان
میزان رشد مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان
توسعه مهارتهای ارتباطی دانشآموزان با یکدیگر و با معلمان
توسعه تواناییهای تحلیلی دانشآموزان
تعداد موارد تشویق و تقدیر معلمان ،دانشآموزان و کارکنان به
خاطر مشارکت در جشنوارهها همایشهای علمی ،به تفکیک

مالکها

تعامالت کادر اداری /
آموزشی

تفاوتهای فردی

عملکرد آموزشی

انگیزه تحصیلی
ویژگیها ،تواناییها و
قابلیتهای فردی
تشویق ،تنبیه و ترغیب

عوامل

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...
نشانگرها
درصد دانشآموزان تشویق و تقدیر شده از کل دانشآموزان در
سال تحصیلی
وجود برنامهای مشخص برای تشویق و تنبیه در مدرسه
برنامهریزی و اجرای روشهایی برای تشویق و تنبیه دانشآموزان
مدرسه
تالش در جهت کاهش افت تحصیلی و انصراف از تحصیل
دانشآموزان مدرسه
درصد دانشآموزان مردودی در سال قبل
نسبت دانشآموزان غیبتکننده از کالس در طول سال ،ترک
تحصیلکرده یا تغییر رشته داده انصرافی بهکل دانشآموزان در هر
ترم تحصیلی
درصد دانشآموزان قبولشده در کنکور و راهیافته به مراکز آموزش
عالی
میانگین نمره امتحانات دانشآموزان در نیمسال تحصیلی
نسبت دانشآموختگان راهیافته به دانشگاه بهکل دانشآموختگان
میانگین معدل دانشآموزان به تفکیک سال و رشته تحصیلی
وجود برنامه مناسب برای بررسی و تجزیهوتحلیل آمارهای مربوط
به نرخ گذر ،افت تحصیلی ،میانگین معدل و نمرات درسی
دانشآموزان بهمنظور ارزیابی پیشرفت آنان و استفاده از نتایج آن در
برنامهریزیهای مربوطه
وجود سیستمی مشترک از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضای
سازمان
تغییر دیدگاه افراد و ایجاد یک هویت جمعی و تشویق کار تیمی
ایجاد سازوکار مناسب در مدرسه برای ایجاد و حفظ فرهنگ و جو

مالکها
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افت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

جهتگیریهای مشترک
(فرهنگ سازمانی)

سازمانی مطلوب (رضایت سنجی ،فرایندهای انضباطی،

عوامل فرهنگی

ارتباطجمعی و)...
میزان ساعات فعالیتهای فوقبرنامه و تفریحی ارائهشده برای
دانشآموزان در هفته
وجود برنامه و سازوکار مناسب برای ارائه خدمات فوقبرنامه به
دانشآموزان در راستای تقویت یادگیری آنان و ترمیم آموزشهای
کالسی
استفاده از ظرفیتهای درون مدرسه و اجتماع پیرامونی خصوص ًا
تواناییهای اولیا دانشآموزان در هرچه پربارتر کردن فعالیتهای
فوقبرنامه

فعالیتهای فوقبرنامه
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نشانگرها
تعداد سفرهای علمی ،فرهنگی ،هنری ،زیارتی و سیاحتی عمومی
برگزارشده در سال
درصد دانشآموزان شرکتکننده در اردوهای فرهنگی و هنری
برگزارشده از کل دانشآموزان به تفکیک سال و رشته تحصیلی
طراحی و انتشار نشریات داخلی دانشآموزی (درون و برون
مدرسهای)
حمایت از نشریات و سایر تألیفات دانشآموزان و معلمان
انعکاس اخبار و رویدادهای مدرسهای و محلی در نشریات
مدرسهای
راهاندازی و فعال کردن شورای دانشآموزی بهعنوان مهمترین
عرصه تمرین مشارکت سیاسی و مظهر دموکراسی
ایمان و اعتقاد مدیر و عوامل مدرسه به نقش مهم و تأثیرگذار
شوراهای دانشآموزی
نسبت تعداد دانشآموزان عضو شوراهای دانشآموزی بهکل
دانشآموزان مدرسه
وجود برنامه مدون و مناسب در مدرسه برای سیاستگذاری و
مدیریت مالی برای امور فرهنگی ،هنری ،ورزشی و اجتماعی و
برگزاری جشنواره ،همایش ،اردوها و بازدیدها ،مراسم مذهبی و
جشنهای دانشآموزی و تولید نشریات دانشجویی
برگزاری برنامهها ،جشنوارهها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری در
مدرسه
اجرای آموزشهای فرهنگی ،هنری و مذهبی
اختصاص منابع مالی برای مدیریت امور فرهنگی ،هنری ،مذهبی و
ورزشی
اعتقاد مدیر مدرسه به بهبود کیفیت کار و افزایش بهرهوری با
استفاده از فناوری و روشهای نوین
باور معلمان به نقش سازنده فنآوریهای نوین آموزشی در امر
تدریس و مدیریت کالس درس
انعطافپذیری فناوری در زمینه پاسخگویی به نیازهای شغلی و
حرفهای
اعتقاد و باور به خوب ،عاقالنه ،لذتبخش ،خوشایند ،سودمند و
راحت بودن استفاده از فنآوریهای نوین آموزشی در مدرسه
باور معلمان به نقش و جایگاه روشهای نوین آموزشی در امر
تدریس و مدیریت کالس درس
باور و اعتقاد به ظرفیتهای پیدا و پنهان روشهای نوین تدریس و
نقش انکارناپذیر آنها در تدریس اثربخش

مالکها
اردوهای دانشآموزی

طراحی و انتشار نشریات
فرهنگی

شورای دانشآموزی

حمایت از فعالیتهای
فرهنگی ،هنری ،مذهبی و
ورزشی

باور و اعتقاد به روشها و
فنآوریهای نوین آموزشی

باور و اعتقاد به روشهای
نوین تدریس

عوامل

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...
نشانگرها
طراحی ،تعریف و معرفی لگوی (آرم) اختصاصی برای مدرسه
وجود سربرگ برای نامههای اداری در راستای معرفی لگو و آرم
مدرسه
وجود تابلو سردر مناسب برای مدرسه در راستای هویت بخشی به
آن
ارتباطات شفاهی و کتبی مؤثر با دانشآموزان ،معلمان و کارکنان
مدرسه و تسهیل فرایندهای ارتباطی میان مدیر با کارکنان مدرسه و
نیز میان مدیر با دانشآموزان
مهارت گوش دادن به سخنان طرف مقابل و فنون مذاکره و توافق و
تفاهم اثربخش
شناخت سازمان غیر رسمی مدرسه و استفاده در جهت تحقق
اهداف سازمانی مدرسه
ارتباطات شفاهی و کتبی مؤثر با اولیا دانشآموزان ،مدیران مافوق و
سایر نهادهای اجتماعی
استفاده از توانمندیهای اولیا ،اداره و سایر نهادهای اجتماعی در
جهت رفع مشکالت مدرسه و ارتقای کمی و کیفی یادگیری
دانشآموزان
توانایی تأثیرگذاری بر مدیران مافوق
توانایی استفاده از فناوریهای نوین در ارتباطات برونسازمانی
شناخت پتانسیلهای موجود در جامعه و جذب کمکهای مالی و
مادی از اولیا ،اداره و سایر نهادهای اجتماعی
ارتباط مؤثر با سایر مدرسهها و انجام بازدید همتا با سایر مدیران
توانایی مدیریت در تأثیرگذاری بر دیگران با استفاده از منابع
مختلف قدرت
تسلط بر فنون مذاکره و حل تعارضات سازمانی
وجود برنامهریزی جامع و صرف زمان بیشتری برای مدیریت
صحیح تعارض
مدیریت جلسه با مذاکره منظم و مستقل با گروهها و اجتناب از
مذاکره همزمان با آنان
مذاکره با طرفین تعارض (مذاکره با طرف قدرتمند برای شفاعت از
طرف ضعیف)
تالش در راستای میانجیگری و ایجاد وابستگی میان معلمان،
کارکنان و دانشآموزان

مالکها

نمادهای مدرسه

تعامالت و ارتباطات (درون
سازمانی و برونسازمانی)

تعارض و مذاکره
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نشانگرها
توانایی و هنر خوب بازی کردن در یک نقش برای تأثیرگذاری بر
اهداف و سازمان
مقابله کالسیک بین مدیران (عوامل ستادی) با اختیار رسمی و
معلمان و مربیان (عوامل صفی) با تخصص خاص
ابهام در هدف ،محدودیت در منابع ،تغییرات در تکنولوژی و
محیط ،تصمیمات برنامهریزی نشده و تغییرات سازمانی منجر به
بازی سیاسی خواهد شد.
سعی در جلوگیری از ایجاد و از بین بردن سیستم پاداش برد و
باخت
جلوگیری از تمرکز زیاد بر رفتارهای سیاسی و سعی در پرداختن
به مسایل واقعی کار با استفاده از انرژی احساسی و فکری بیشتر
تالش برای ایجاد ارتباطات آشکار به عنوان یکی از فنون بسیار
موثر در محدود کردن رفتار سیاسی
تالش در شناسایی ائتالفهای درونی و بیرونی و مدیریت آنها
شناخت انواع ائتالف بیرونی (مسلط ،تقسیمشده و انفعالی) و بهره-
برداری از نقاط قوت و ضعف هر ائتالف
تعامل با ائتالفهای خارج از سازمان و تالش برای همسو کردن
آنان و کمک در راستای تحقق و پیشبرد اهداف سازمانی
مدیر مدرسه باید با تشکیل گروههای همسو و بازی کردن نقش
رهبری مانع از ایجاد جو سوء ظن و شکلگیری رقابت مخرب در
مدرسه شود
ائتالف بیرونی مسلط ائتالفهای درونی را تضعیف میکنند
ائتالفهای بیرونی تقسیمشده جنبه سیاسی به ائتالفهای درونی
می دهند
ائتالف بیرونی منفعل به ائتالفهای درونی فرصتی برای رشد و
شکوفایی میدهد
معلمان با اقدامات محبتآمیز ،تعریف و تمجید و تشویق با
دانشآموزان رابطه قلبی برقرار کنند
تعهدات قبولشده توسط خود معلمان و دانشآموزان باید علنی،
داوطلبانه و کتبی باشد
استفاده از قدرت افقی برای تأثیرگذاری بر معلمان
ا ستفاده از حمایت رهبران مورد احترام معلمان برای کاهش
مقاومت ایشان
رفتار منصفانه مقدمه به دست آوردن نفوذ
دانش تخصصی برای همه واضح و مسلم نیست .ضروری است آن
را به نمایش درآورد

مالکها

بازیهای سیاسی

ائتالفهای بیرونی

ائتالفهای درونی

جذابیت ،قدرت نفوذ و
کاریزما

عوامل
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نشانگرها
اقدامات قدرشناسانِ ،تعریف و تمجید و تشویق برای برقراری
رابطه قلبی مستحکم
استفاده از سازوکار تشویق برای ترغیب به انجام فعالیتهای مثبت
و تالش برای تحقق هدفهای سازمانی
تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبهنفس در معلمان ،کارکنان و
دانشآموزان با تشویق مناسب ،به موقع و برنامهریزیشده
حمایت از دانشآموزان و معلمان برای بهبود مستمر در فرایندهای
آموزش و یادگیری
شناخت پتانسیلهای موجود در جامعه و جذب کمکهای مالی و
مادی از اولیا ،اداره و سایر نهادهای اجتماعی
میزان همسویی فعالیتهای برون مدرسهای معلمان با رسالت و
اهداف مدرسه و تخصص آنها
میزان ساعات شرکت معلمان و کارکنان در جلسات انجمنها و
گروههای علمی و آموزشی به منظور کسب خدمات مشاورهای
تخصصی رشته خود
ارتباط مؤثر با سایر مدرسهها و انجام بازدید همتا با سایر مدیران
شناخت پتانسیلهای موجود در جامعه و جذب کمکهای مالی و
مادی از اولیا ،اداره و سایر نهادهای اجتماعی
اولویتبندی نیازها و اختصاص منابع مادی و مالی بر اساس
اولویتها
ایجاد تعهد جمعی و مسئولیتپذیری در دانشآموزان و معلمان در
قبال تجهیزات ،فضا و ساختمان مدرسه و نگهداری آن
شناسایی تخصصهای اولیای دانشآموزان و فرصتهای
درونسازمانی و برونسازمانی مدرسه در جهت رفع مشکالت مالی
و کمبودهای مدرسه
نحوه صرفهجویی در هزینههای اداری ،پرسنلی ،آموزشی ،پژوهشی،
حملونقل ،تعمیرات ،نگهداری و…
نحوه عملکرد مدیریت در جذب اعتبارات ،کسب درآمدهای
اختصاصی و جذب کمکهای مردمی
تطابق روشهای تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس
اهداف و در راستای آنها
مواد آموزشی و وسایل کمکآموزشی مورد استفاده در تدریس
تأکید بر روشهای تدریس فعال در جهت افزایش قدرت تفکر و
اندیشیدن در دانشآموزان

مالکها

قدرت تشویق و ترغیب

فعالیتهای برون مدرسهای

جذب منابع مالی و درآمدی و
هزینه کرد آن

الگوها و روشهای تدریس
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نشانگرها
کیفیت تدریس معلمان از نظر دانشآموزان
برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر و تجربه معلمان
درباره روشهای جدید تدریس و ارزشیابی و آشنایی با فناوریهای
جدید و رسانههای نوین آموزشی
آشنا کردن معلمان با روشهای نوین تدریس درسهای مختلف
تهیه فیلمهای آموزشی و کلیپهای تصویری و ارائه آن در کالس
میزان آشنایی معلمان و کارکنان مدرسه با روشهای متنوع تدریس
میزان تناسب روشهای مورد استفاده و موضوعات مورد تدریس
توسط معلمان در کالس درس
تاکید بر روشهای تدریس فعال در جهت افزایش قدرت تفکر و
اندیشیدن در دانشآموزان
ممانعت از تاکید بیش از حد بر به یادسپاری و تقویت حافظه و
انتقال اطالعات و معلومات به ذهن دانشآموزان
تحلیل و توصیف جنبههای مختلف فعالیتهای فکری پیش از
تدریس
کمک به تولید اندیشه جدید با بررسی و ارزشیابی دقیق کتابهای
درسی و سایر منابع آموزشی با مشارکت دانشآموزان
کالسهای خوب سازماندهیشده برای تقویت و پرورش تفکر و
تسلط بر روشهای تدریس تفکر

مالکها

مهارتهای تفکر

موضوع درس نحوه تفکر دانشآموزان را بهطور عام و چگونگی
بهکارگیری مهارتهای تفکر آنها را به طور خاص شکل می دهد
موضوعات به کار گرفتهشده در تدریس تفکر باید متناسب با
وظایف و فرایند یادگیری مهارتهای تفکر باشد
ساختار سازی وظایف یادگیری در محدوده راهبردهای حل مسئله
تالش بر تقویت مهارت حل مسئله و تصمیمگیری
تاکید کنیم که وجود مسائل و مشکالت در زندگی یک امر طبیعی
و حتی الزمه زندگی بشر است
تالش در راستای تدریس مسئله محور و تقویت مهارت حل مسئله
توسعه خالقیت سازمانی در مدرسه
ترجیح دادن موضوعهای نشاطانگیز و رفتارهای مخاطره جویانِ در
امر تدریس

مهارت حل مسئله

پرورش خالقیت

عوامل

شناسایی عوامل ،مالکها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسههای متوسطه ...
نشانگرها
تشویق روابــط اساســی مرتبط به رفتــار مخاطرهجویی و تفکــر
خــالق دانشآموزان
درگیر کردن دانشآموزان در فعالیتهای مسئلهمحور و معنیدار

مالکها

فراهم آوردن فرصت تأمل در مورد شکستها و اشتباهات
روشهای متنوع برای سنجش دانشآموزان با نیازهای ویژه
شیوههای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
چگونگی بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلی به دانشآموزان
واقعبینانه بودن و قابل حصول بودن رسالت ،هدفها و انتظارات از
برنامههای بهبود کیفیت با توجه به بستر و زمینه موجود در زمینه
ارزشیابی و پاسخگویی در مدرسه
استفاده از شیوههای متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارائه بازخورد بجا و مناسب به دانشآموزان پس از ارزشیابیهای
پیشرفت تحصیلی
کفایت برنامه درسی در ایجاد پایه علمی قابل قبول در ارتقاء
دانشآموزان
کفایت برنامه درسی در ایجاد تعهد ،اخالق حرفهای و
مسئولیتپذیری (انجام امور محوله باعالقه ،تمایل و احساس
مسئولیت باال توسط دانشآموزان)
تناسب برنامههای درسی با نیازهای جامعه از نظر معلمان و مربیان
و دانشآموزان
انطباق دروس با آخرین دستاوردهای رشتههای تحصیلی
وجود سازوکارهای شفاف و کارآمد (ثبت و پردازش سوابق،
معیارهای ارزیابی ،فرایند و گردش کار مشخص ،اطالعرسانی دقیق
و به موقع و  )...برای صدور گواهینامههای تحصیلی دانشآموزان
میزان آشنایی معلمان ،مربیان و کارکنان مدرسه با تکنولوژی
آموزشی
میزان استفاده معلمان ،مربیان و کارکنان مدرسه از تکنولوژی
آموزشی در تدریس
میزان رضایت دانشآموزان از نحوه بهکارگیری تکنولوژی آموزشی
توسط معلمان و مربیان و سایر کارکنان مدرسه
میزان استفاده از مواد آموزشی و وسایل کمکآموزشی در تدریس
ارزیابی مستمر یادگیری دانشآموزان ،نظارت و ارزیابی مستمر از
کالسهای درسی و بازخورد به معلمان
بازخورد مستمر نتایج ارزیابیهای آموزشی به دانشآموزان و

روشهای ارزشیابی

برنامههای درسی

خدمات آموزشی

بهکارگیری فناوریهای نوین و
تکنولووزی آموزشی در امر
تدریس

ارائه بازخورد مناسب و به
موقع
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نشانگرها
تشکیل جلسات و کارگاههای مرتبط برای دانشآموزان و اولیای
آنان
بهکارگیری سازوکارهای مناسب برای بررسی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در حین تحصیل و ارائه بازخوردهای مناسب به آنها
میزان رضایت دانشجویان از نحوه بازخورد نتایج ارزشیابی به آنها
ارائه طرح درس و آگاه کردن دانشآموزان از نحوه ارزشیابی
قدرت رهبری و اداره کالس
قدرت بیان و تسلط بر مطلب درسی
قدرت انتقال و تفهیم مطالب درسی
داشتن نظم در برنامهها و حضور به موقع در کالس
نحوه استفاده از وسایل کمکآموزشی موجود نظیر ویدئو پروژکتور
و اسالید
تأکید بر جوانب عملی دروس با توجه به نیاز جامعه
زمانبندی مناسب و سعی در حداکثر استفاده از وقت کالس
جمعبندی از مطالب ارائهشده در پایان هرکالس
توجه به حضوروغیاب دانشآموزان
تسلط بر انجام مهارتها و کارهای عملی
استفاده از مشارکت فعال و ایجاد انگیزه در دانشآموزان
برقراری ارتباط عاطفی مناسب با دانشآموزان
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