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چکيده
هدف از انجام این پژوهش ،رابطهی ساختاری نقش گروههای آموزشي با کیفیت عملکرد
معلمان دبیرستانهای شهر یاسوج بود .پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به
نحوهی گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفي-همبستگي محسوب ميشود .جامعهی آماری
شامل تمامي معلمان دبیرستانهای شهر یاسوج در سال تحصیلي  6932-39بودند؛ که با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفي طبقهای تعداد  206نفر از معلمان ( 666نفر) معلم مرد و ( 30نفر) معلم
زن به عنوان نمونه انتخاب شدند .با استفاده از ابزارهای نقش گروههای آموزشي و کیفیت عملکرد
معلمان داده ها گردآوری شد .برای بررسي پایایي این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد .دادهها
با مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند .یافتهها
نشان داد که از دیدگاه معلمان ،رهبری گروه و ارتباطات باالترین میانگین را به خود اختصاص
دادهاند .بین ابعاد نقش گروههای آموزشي (هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر گروه و ارزیاب) با ابعاد
کیفیت عملکرد (نقش حرفهای ،ارتباطات ،مدیریت ارائهی دروس ،تدریس و هدایت ،شایستگي
فرهنگي ،نظارت و تضمین کیفیت تدریس ،کیفیت بازخورد ،تکالیف ،مدیریت کالس) رابطهی
مثبت و معناداری وجود دارد .نقشهای هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر و ارزیاب گروههای آموزشي
پیشبیني کنندهی معناداری کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
گروههای آموزشي با ایفای نقشهای هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر گروه و ارزیاب ميتوانند
به طور مستقیم کیفیت عملکرد معلمان را تحت تأثیر قرار دهند.
واژههايكليدي:نقش گروههای آموزشي ،کیفیت عملکرد ،معلمان
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مقدمه 
دوران نوین در جهان آنچنان با شتاب به سمت پیشرفت ،تغییر و تحول در عرصههای
گوناگون در حرکت است که زندگي انسانها و مناسبات بین آنها را بهطور عمیق تحت تأثیر قرار
داده است .یکي از بنیادیترین اقدامات دولتهای جهان در همگامي با پیشرفت و توسعهی جهاني
تغییر نگرش به آموزش کشور در سطوح متفاوت و تربیت نسلي جدید و نواندیش برای جامعه
است .امروزه تربیت نیروی انساني توانمند و مؤثر از زیرساختهای مهم توسعه و پیشرفت
محسوب ميشود .نظام آموزش کشور ما نیز برای هماهنگي با این دگرگونيها و مواجهه با
چالشهای برآمده از آنها نیازمند تغییر و تحول است (بذرافشانمقدم ،شوقي و رحمانخواه،
 .)6931در این راستا برای دستیابي به آموزش و پرورشي مطلوب و هدفمند متناسب با تغییر و
تحوالت جهاني  ،باید با بینشي عمیق متکي بر مطالعات جامع و با حصول صالحیتهای کامالً
تخصصي و حرفهای و فعالیتهایي جهتدار و با در نظر گرفتن جنبههای مختلف به برنامهریزی
پرداخت .برای این برنامهریزی باید پشتوانهای عظیم از فلسفه ،فرهنگ ،دانش ،مهارت و
دستاوردهای نوین علوم و فنون و با بهکارگیری ابزارها و روشهای جدید ،فراهم آورد تا ضمن
پاسخگویي به نیازها ،مشکالت و تقاضاهای موجود ،به نتایج و کیفیت بهتر و غنيتر آموزشي
دست یافت (گاریسون و اندرسون2009 ،6؛ سبحانينیا6952 ،؛ شیخدارایي.)6952 ،
صاحبنظران معتقدند کیفیت و اثربخش ي در آم وزش و پ رورش ،نیازمن د وج ود ی م نظ ام
نظارت و راهنمایي آموزشي 2در همهی زمینههای مرتبط با فرآیندهای ی اددهي  -ی ادگیری اس ت.
این نیاز بهویژه زماني بیشتر ميشود که آموزش و پرورش دستخوش تغییرات و تح والت بنی ادی
است ،زیرا نظارت و راهنمایي آموزشي در ه دایت و بهس ازی فرآین دهای ی اددهي ی ادگیری و
ایجاد تغییرات مطلوب در نظامهای آموزشي نقش اساسي ایفا ميکند (اولی وا و پ اولز .)2001 ،9در
این راستا ،عملکرد گروههای آموزشي فعال در ح وزهی نظ ارت و راهنم ایي آموزش ي ،ب هعن وان
بخشي از برنامههای تضمین کیفیت و اثربخش ي آم وزش و پ رورش در جه ت بهس ازی و رش د
حرفهای معلمان محسوب ميشود.
براساس دستورالعمل گروههای آموزشي ( ،)6933گروههای آموزش ي مجموع های از مدرس ان
یم دورهی تحصیلي در سطح استان یا منطقهی آموزشي هس تند ،ک ه متخص

رش تهی خ ود و

عامل و ناظر ارتقای کیفیتبخشي آموزشي و پرورشي در مدارس ،جهت رسیدگي به امور مختل ف
آموزشي از قبیل بهبود روشهای تدریس ،رفع مشکالت و ابهامات درسي ،تبادل تجرب ه و بررس ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Garison & Anderson
2 - Instructional Supervision
3 - Oliva&Pawlas
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مشکالت فراگیران و قطب توانمندسازی نی روی انس اني م يباش ند (وزارت آم وزش و پ رورش،
.)6933گروههای آموزشي بهمنزلهی نهادهای علمي و آموزشي برای نظارت و راهنم ایي تعلیم اتي
یکي از مهمترین عناصر مؤثر در کارآمدی و اثربخشي نظام آموزشي محسوب م يش وند .رس الت
اصلي این گروهها بهمنزلهی یکي از ارکان ستادی آم وزش و پ رورش ،ارتق ای توانمن دی علم ي،
آموزشي و تربیتي معلمان و بهبود کیفیت عملکرد آن ان م يباش د (اولی وا و پ اولز2001 ،؛ ی ونس،
یونس و ایشاک.)2062 ،6
در نظامهای آموزشي اغلب کشورها ،هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمایي آموزشي
بهطور رسمي ،حل و فصل مسائل و مشکالت آموزشي معلمان ،فرآیند تدریس و یادگیری و
ارتقای کیفیت عملکرد آنان است (چانگ و لیو)2005 ،2؛ بنابراین عملکرد گروههای آموزشي در
زمینهی ارائه خدمات نظارت و راهنمایي آموزشي به معلمان ،راهي برای رشد و بهسازی حرفهای
آنها در جهت دستیابي به مطلوبیتهای اساسي (چشمانداز ،رسالت ،ارزش ،اهداف و  )...آموزش
و پرورش ،یعني افزایش کیفیت عملکرد معلمان از طریق بهبود و بهسازی نقش حرفهای:9
چگونگي پرداختن معلم به سازماندهي محتوای آموزشي ،روش تدریس ،مشاور و خدمترساني
به فراگیر و فعالیتهای علمي آنان (تراورز و همکاران)6339،1؛ ارتباطات :8شناسایي نقاط قوت و
ضعف فراگیران و تسهیل یادگیری آنان و برقراری ارتباطات کالمي و غیرکالمي مناسب با فراگیران
(تابر6338 ،1؛دانیلسون)6333 ،3؛ مدیریت ارائهی دروس :5ارائهی محتوای دروس با استفاده از
ابزارهای ارتباطي مناسب (آسکو و لودج2000 ،3؛ کالرک)2000 ،60؛ تدریس و هدایت :66کمم به
فراگیر برای به فعلیت رساندن پتانسیلهای بالقوهی خود (آسکو و لودج2000 ،؛ وایلز و باندی،62
)2000؛ شایستگي فرهنگي :69توانایي درک و برقراری ارتباط با فراگیران از فرهنگهای مختلف
(بیچ و رین هارتز2000 ،61؛ کارلي)2006 ،68؛ نظارت و تضمین کیفیت تدریس :61نظارت بر جریان
یادگیری فراگیران ،بهمنظور اخذ تصمیمهای آموزشي الزم و ارائهی بازخورد مناسب به آنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Yunus, Yunus & Ishak
2- Chang & Liu
3- Professional Role
4- Travers& et al
5- Relationships
6- Tauber
7- Danielson
8- Management of Course
9- Askew & Lodge
10- Clark
11- Teaching- Coaching
12- Wiles & Bondi
13- Cultural Competency
14- Beach & Reinhartz
15- Curly
16- Monitors and Ensures Quality Education
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(داني2009 ،6؛ دیلر و مول)2008 ،2؛ کیفیت بازخورد :9پذیرش دیدگاهها و انتقادها و پیشنهاد
راهحلهای مناسب بهمنظور بهبود عملکرد آموزشي فراگیران (آیبید ،کینگ ،سیمس و اشر)2003 ،1؛
تکالیف :8فراهم آوردن موقعیت و فرصتهای مناسب برای فراگیران در راستای تقویت دانش و
گسترش مهارتهای آنان (افوف و والش)2003 ،1؛ مدیریت کالس :3استفاده از تدابیر و روشهای
مورد نیاز برای ایجاد و حفظ محیط آموزشي قابلاعتماد برای یاددهي یادگیری (زپیدا )2003 ،5و
بهتبع آن موجب رشد یادگیری و کیفیت آموزشي دانشآموزان و همچنین توسعهی نظام آموزشي
کشور است (هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو.)2060 ،3
از سوی دیگر آموزش و پرورش برای برخورداری از کیفیت بهتر ،ساختارهای کارآمدتر و
قابلیتهای بیشتر برای گسترش یادگیری ،ترویج دانش ،توسعهی پژوهش ،تولید علم و ارتباط
مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرآیند آموزش ،توانمندسازی نیروی انساني و خودنوسازی
(سرکارآراني6955 ،به نقل از جعفری و عبدشریفي ،)6939 ،نیازمند استفاده از قابلیتهای نیروی
انساني خود ازجمله گروههای آموزشي ميباشد .از نظر اولیوا و پاولز ( )2001نقش گروههای
آموزشي ارائهی کمم به معلمان در یم محیط علمي ،مشارکتي و حرفهای با هدف کممهای
تخصصي برای بهبود آموزش و در نتیجه ،پیشرفت نظام آموزشي ميباشد .بدین منظور برای
گروههای آموزشي چهار نقش هماهنگکننده ،60مشاور ،66رهبر گروه

62

و ارزیاب

69

مطرح

ميسازند .آنچه مسلم است آن است که وظیفهی اصلي گروههای آموزشي ایجاد سیستمي است
که طي آن مسؤولیتهای تعیینشدهی سازمان آموزش و پرورش به نحو مطلوبي انجام شوند.
کوتیرده و یونس

61

( )2061معتقدند که گروههای آموزشي بهعنوان یم کاتالیزور ،نقش

تسهیلکننده و بهبوددهندهی مجموعه فعالیتهای مختلف آموزشي (ورودی ،فرآیند ،خروجي) را
بر عهده دارند و از این طریق باعث به وجود آمدن یم نظام آموزشي مؤثر ،بادوام و با کیفیت
ميشوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Downey
2- Diller & Moule
3- Quality of Feedback
4- Ibid, King, Sims & Osher
5- Task
6- Affouf & Walsh
7- Classroom Management
8- Zepeda
9- Hismanoglu & Hismanoglu
10- Coordinator
11- Group Leader
12- Consultant
13- Evaluator
14- Kotirde & Yunos
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گروههای آموزشي بهعنوان مجامع آموزشي ،پرورشي و پژوهشي با این اندیشه ب هوج ود آم ده
است که ضمن برقراری ارتباط سازنده بین معلمان ،زمینهی استفاده از تجارب و اطالعات علم ي و
فني و آموزشي در روشهای تدریس ،گسترش اطالع ات تخصص ي ،ک اربرد وس ایل آموزش ي و
کمم آموزشي ،بهرهگیری صحیح از وسایل و امکان ات س معي و بص ری ،ب هک ارگیری اص ول و
روشهای صحیح ارزشیابي پیشرفت تحصیلي ،تقویت زمینهی پژوهش ،تحقی ق و بررس ي عل ل و
افت تحصیلي و مسائل و مشکالت آموزشي و پرورشي دانشآموزان و درنهایت ب ا به رهگی ری از
اطالعات روانشناسي و ایجاد رقابت سالم بین معلمان ،آن ان را در جه ت بهب ود کیفی ت عملک رد
ازجمله کیفیت آموزشي و پرورشي آماده نمایند .با نگاهي گذرا بر رویکردهای مطرحشده ميت وان
به نقش و جایگاهي که برای این مجموعه تعریف و پیشبینيشده پي برده و اهمیت وجود آن ان را
به خوبي دریافت .برای تحقق این فعالیتها و برنامهها نیاز است تالشي همگاني ،مستمر و فراگی ر
از طرف عوامل مختلف در نظام آموزشي صورت گیرد تا مجموعهی فوق بتواند بیشتر به اه داف
خود نائل شود و تأثیر مثبت و بیشتری در جهت بهبود کیفیت عملکرد معلمان و بهتبع آن کیفی ت
آموزش بگذارد .با توجه به انتظارات و موارد فوقالذکر و لزوم ت رویج و ک اربرد آنه ا و ت أثیرات
زیادی که هر یم از این موارد دارند باید به بحث عملکرد آموزشي معلمان و عوام ل م ؤثر ب ر آن
توجه نمود ،زیرا بیشترین تأثیر گروههای آموزش ي ب هط ور مس تقیم ب ر ابع اد مختل ف عملک رد
آموزشي معلمان ميباشد .از سوی دیگر معلمان به دلی ل نق ش و اهمیت ي ک ه در فرآین د تعل یم و
تربیت دارند ،از ارکان اصلي آموزش و پرورش بهشمار ميروند؛ بنابراین آشنایي معلمان با وظایفي
چون نقش حرفه ای ،ارتباطات ،مدیریت ارائهی دروس ،ت دریس و ه دایت ،شایس تگي فرهنگ ي،
نظارت و تضمین کیفیت تدریس ،بازخورد ،تکالیف ،مدیریت کالس ازجمل ه ع واملي هس تند ک ه
نقش گروه های آموزشي در راستای بهبود عملکرد معلمان را در برنامهریزی آم وزش و پ رورش و
بهینهسازی تعلیم و تربیت توجیه ميکند.
با رویداشت به پژوهشهای انجامشده در زمینهی متغیرهای پژوهش حاضر ،بهنظر ميرسد که
نقش گروههای آموزشي در کیفیت عملکرد معلمان بااهمیت است و باعث افزایش دانش و بهبود
کیفیت تدریس و همچنین رضایت آنان ميگردد (داربي2001 6؛ عبدو احمد المخالفي و ناجي،2
.)2069شریدن )6332(9در پژوهشي در ارتباط با عوامل مؤثر بر عدم اثربخشي نظارت و راهنمایي،
به ناتواني گروههای آموزشي در برقراری ارتباطات مناسب با مخاطبان بهعنوان یکي از عوامل مهم
اشاره نمود .نتایج پژوهش المقیدی )6333(1نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات معلمان و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Darby
2- Abdu Ahmad Al-Mekhlafi & Naji
3- Sheridanet al.
4- Al-Mughaidi
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گروههای آموزشي نسبت به فعالیتهای نظارتي در زمینهی نقش رهبری وجود دارد .در این رابطه،
گروههای آموزشي نسبت به معلمان دیدگاه مثبتتری دربارهی این فعالیتها داشتند .نتایج پژوهش
عبدالکریم )2006( 6نشان داد که بین معلمان و گروههای آموزشي در ارتباط با ادراک آنان از
فعالیتهای نظارتي صورت گرفته توسط گروههای آموزشي در مدارس تفاوت معناداری وجود
دارد .بهطور کلي ،در این پژوهش گروههای آموزشي نسبت به معلمان نظرات مثبتتری دربارهی
فعالیت های نظارتي خود داشتند .در همین رابطه ،نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در ادراک از
وضعیت موجود و مطلوب فعالیتهای نظارتي از سوی معلمان و نیز گروههای آموزشي با توجه به
مدرک تحصیلي آنان وجود نداشت .اضافه بر آن ،یافتههای پژوهش حاکي از عدم تفاوت معنادار
در ادراک (هم وضع موجود و هم وضع مطلوب) بر اساس دورهی تحصیلي بود .هیسمان اوغلو و
همکاران ( )2060در مطالعهی خود نشان دادند گروههای آموزشي نقاط قوت عملکرد معلمان زبان
انگلیسي را مشخ

و برجسته نموده و آنان را به تأمل دربارهی نقاط ضعف خود تشویق و

راهحلهایي را جهت رفع آنها ارائه دادهاند .در این راستا ایژا دانکِن و دامینا )2061( 2به این نتایج
دست یافتند که گروه های آموزشي نباید نقش صرفاً نظارتي داشته باشند ،بلکه باید به شناسایي
نقاط ضعف معلمان بپردازند و آنان را در جهت برطرف کردن این نقاط ضعف و بهبود نقش
حرفهای خود و کسب مهارتهای الزم در تدریس یاری رسانند .برخي دیگر نیز دریافتند که
بازخورد دادن به معلمان از سوی گروههای آموزشي باعث افزایش خودکارآمدی آنان ميشود و
این افزایش خودکارآمدی در بین معلمان زن و مرد تفاوت ندارد؛ اما معلمان در هر دو گروه
ترجیح ميدهند که این بازخورد را بهصورت غیررسمي دریافت کنند (مطلبزاده ،افشار و
محمدزاده .)2069 ،همچنین نتایج پژوهشهای هیکي ،کِلي و لِوین )2061( 9و قویفکر و ابراهیمي
( )2061حاکي از آن است که گروههای آموزشي با ایفای نقش مؤثر خود و پشتیباني و راهنمایي
ميتوانند باعث بهبود عملکرد شغلي معلمان در تدریس و یادگیری گردند.
بهطور کلي نتایج پژوهشهای فوق حاکي از اهمیت نقش گروههای آموزشي بر کیفیت عملکرد
معلمان ميباشد و از اینرو توجه مسؤوالن و مدیران سازمان آموزش و پرورش را به خود جلب
کرده است و عدم تناسب نقش گروههای آموزشي بر کیفیت عملکرد معلمان ،موجب اتالف انرژی
و استعداد معلمان شده و بهجای اینکه عوامل تولید و نیروی انساني با ترکیب مناسب و معقول در
جهت تحقق مطلوبیتهای اساسي نظام آموزشي حرکت کنند ،درجا ميزنند و سرمایهی انساني و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Abdulkareem
2- Esia-Donkoh&Dwamena
3- Hickie, Kelly&Lewin
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فیزیکي را به هدر ميدهند .لذا پژوهش ،در خصوص سنجش میزان کیفیت عملکرد معلمان و
تأثیرپذیری آن از نقش گروههای آموزشي در آموزش و پرورش امری ضروری بهنظر ميرسد.
بدیهي است تحقق این مهم قبل از هر چیز مستلزم درک عمیق مسؤوالن آموزش و پرورش از
تحوالت درون و برون سیستم ،پذیرش مسؤولیت ،حمایت و مشارکت فعال تمامي اعضای نظام
آموزشي و شناخت نقش گروههای آموزشي و حمایت همهجانبه از آنان در راستای ایجاد توسعهی
مطلوب عملکرد معلمان و اثربخشي مؤسسات آموزشي ميباشد .بر این اساس و با توجه به هدف
پژوهش ،فرضیههای زیر مطرح و آزمون شد:
 .6نقش هماهنگکنندهی گروههای آموزشي ،پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان
ميباشد.
 .2نقش مشاور گروههای آموزشي ،پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
 .9نقش رهبر گروههای آموزشي ،پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
 .1نقش ارزیاب گروههای آموزشي ،پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
با توجه به آنچه مطرح گردید و بررسي پیشینهی پژوهش و اهمیت نقش گروههای آموزشي و
کیفیت عملکرد معلمان در موفقیت آموزش و پرورش جهت دستیابي به مطلوبیتهای آموزشي و
سازماني ،در این پژوهش مدل فرضي از روابط ساختاری بین نقش گروههای آموزشي با کیفیت
عملکرد معلمان در نظر گرفته شد .در مدل مفهومي ارائه شده در شکل ( )6نقش گروههای
آموزشي شامل نقشهای هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر و ارزیاب بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد
معلمان بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایي
برای توسعهی نقشهای گروههای آموزشي و بهتبع آن بهبود عملکرد معلمان و همچنین
توانمندسازی دانشآموزان که مهرهی اصلي آموزش و پرورش بهشمار ميآیند ،ارائه گردد.
متغیرهای مستقل

نقش گروههای

متغیرهای وابسته

کیفیت عملکرد:
نقش حرفهای

آموزشی:

ارتباطات

هماهنگکننده

مدیریت

مشاور

تدریس

رهبر گروه

فرهنگ

ارزیاب

نظارت
بازخورد
تکالیف
کالس داری

شکل  -1مدل مفهومی اثر نقش گروههای آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان
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روشپژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به ارائهی مدل ساختاری نقش گروههای آموزشي با کیفیت
عملکرد معلمان در دبیرستانهای شهر یاسوج در سال تحصیلي  6932-39ميپردازد ،روش
پژوهش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوهی گردآوری دادهها از نوع
تحقیقات توصیفي همبستگي ميباشد.
شركتكنندگانپژوهش

جامعهی آماری این پژوهش ،شامل تمام معلمان دبیرستانهای شهر یاسوج بودند که در سال
تحصیلي  6932-39مشغول به خدمت و در کالسهای ضمن خدمت شرکت داشتند 206 .نفر از
آنان به شیوهی نمونهگیری طبقهای بر حسب جنسیت و مدرک تحصیلي بهعنوان نمونهی پژوهش
انتخاب شدند .از بین  206نمونه آماری 611 ،نفر معادل  %32/1معلم مرد 88 ،نفر معادل %23/1
معلم زن بودند .همچنین  3نفر (معادل با  )%9/8از معلمان دارای مدرک تحصیلي دیپلم؛  81نفر
(معادل با  )%23/3دارای مدرک تحصیلي فوقدیپلم 39 ،نفر (معادل با  )%11/9دارای مدرک
تحصیلي کارشناسي و  18نفر (معادل با  )%22/1دارای مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد و باالتر
بودند.
ابزارهايپژوهش 
در پژوهش حاضر برای اندازهگیری متغیرها از دو ابزار استفاده شده است:
 -2پرسشنامهي نقش گروههاي آموزشي :بهمنظور سنجش نقش گروههای آموزشي ،از
پرسشنامهی نقش گروههای آموزشي اولیوا و پاولز ( )2001مشتمل بر  10گویه استفاده شده
است .این پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلي کم ( )6تا خیلي زیاد ()8
درجهبندی شده است .پرسشنامهی نقش گروههای آموزشي مشتمل بر چهار نوع نقش
هماهنگکننده (به معلمان در انتخاب و کاربرد منابع ،رسانهها و راهبردهای مناسب آموزشي کمم
ميکنند)؛ مشاور (به معلمان در یادگیری فنون تخصصي کالسداری کمم ميکنند)؛ رهبر گروه
(معلمان را در راستای روشهای تغییر ،اصالح و تجدید ساختار برنامهها هدایت ميکنند) و
ارزیاب (به معلمان در شناخت و بهکارگیری روشهای مختلف ارزشیابي شامل مشاهده ،ارزشیابي
گروهي و خودارزیابي کمم ميکنند) ميباشد .اعتبار ابعاد این پرسشنامه توسط اولیوا و پاولز
( )2001به روش آلفای کرونباخ به ترتیب نقش هماهنگکننده ()0/55؛ مشاور ()0/30؛ رهبر گروه
( )0/55ارزیاب ( )0/53گزارش شده است .در این پژوهش از زیر مقیاسهای هماهنگکننده؛
مشاور؛ رهبر گروه و ارزیاب به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ ()0/38( ،)0/31( ،)0/33( ،)0/31
استفاده شده است .
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-1پرسشنامهيكيفيتعملکرد :در پژوهش حاضر برای سنجش کیفیت عملکرد معلمان ،از
پرسشنامهی کیفیت عملکرد زراني ( )6936که بر اساس مدل (سیمون2062 ،؛ وانگ و
فیتزسیمونز )2005 ،تهیه شده است ،استفاده شد .این مقیاس مشتمل بر  10گویه ميباشد که
پاسخها بهصورت طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم ( )6تا کامالً موافقم ( )8درجهبندی
شده است .مقیاس کیفیت عملکرد شامل زیرمقیاسهای نقش حرفهای (با راهنمایي گروههای
آموزشي وظیفهی خود را بهعنوان معلم ،هدایتکننده ،مشاور ،مدیر و محقق انجام ميدهم)؛
ارتباطات (با راهنمایي گروههای آموزشي فرصت کافي برای دانشآموزان فراهم ميکنم تا آنان
پرسشها ،پیشنهاد و عقاید خود را مطرح سازند)؛ مدیریت ارائهی دروس (با راهنمایي گروههای
آموزشي در تدریس از مسائل ساده بهسوی مسائل پیچیده پیش ميروم) تدریس و هدایت (با
راهنمایي گروههای آموزشي محتوای دروس جدید را بر مبنای اطالعات دروس قبلي ارائه
ميکنم)؛ شایستگي فرهنگي (با راهنمایي گروههای آموزشي فرصت یادگیری فرهنگهای مختلف
را برای دانشآموزان تسهیل ميکنم)؛ نظارت و تضمین کیفیت تدریس (با راهنمایي گروههای
آموزشي بر پیشرفت ،یادگیری و مشارکت دانشآموزان در طول تدریس نظارت ميکنم)؛ کیفیت
بازخورد (با راهنمایي گروههای آموزشي بازخورد فوری و مناسبي به کار و رفتار دانشآموزان ارائه
ميدهم)؛ تکالیف (با راهنمایي گروههای آموزشي تکالیف و دروس ارائه شده در کالس درس،
چالش برانگیز ميباشد)؛ مدیریت کالس (با راهنمایي گروههای آموزشي قوانین و مقررات کالسي
را در ابتدای ترم تعریف ميکنم ).ميباشد .اعتبار ابعاد این پرسشنامه توسط زراني ( )6936به
روش آلفای کرونباخ به ترتیب نقش حرفهای ()0/50؛ ارتباطات ()0/31؛ مدیریت ارائهی دروس
( )0/33تدریس و هدایت ()0/35؛ شایستگي فرهنگي ()0/33؛ نظارت و تضمین کیفیت تدریس
()0/35؛ کیفیت بازخورد ()0/33؛ تکالیف ()0/59؛ مدیریت کالس ( )0/51گزارش شده است .در
این پژوهش از زیر مقیاسهای کیفیت عملکرد با ضریب آلفای کرونباخ نقش حرفهای ()0/30؛
ارتباطات ()0/39؛ مدیریت ارائهی دروس ( )0/36تدریس و هدایت ()0/39؛ شایستگي فرهنگي
()0/53؛ نظارت و تضمین کیفیت تدریس ()0/36؛ کیفیت بازخورد ()0/32؛ تکالیف ()0/33؛
مدیریت کالس ( )0/36استفاده شده است.

يافتهها

برای محاسبهی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای نقش گروههای آموزشي (هماهنگکننده،
مشاور ،رهبر ،ارزیاب) و کیفیت عملکرد معلمان (نقش حرفهای ،ارتباطات ،مدیریت ارائهی
دروس ،تدریس و فعالیت ،شایستگي فرهنگي ،نظارت و تضمین کیفیت تدریس ،کیفیت بازخورد،
تکالیف ،مدیریت کالس) از آمار توصیفي و بهمنظور محاسبهی میزان همبستگي بین متغیرهای
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پژوهش از آزمون همبستگي استفاده شده است (جدول  .)6در نمونهی مورد مطالعه میانگین
ارتباطات ( )M = 1/29در یم بازهی  8درجهای نشان ميدهد که معلمان ارتباطات را در سطح
باالی متوسط ارزیابي کردهاند .الگوی مشابهي در مورد مدیریت ارائهی دروس ()M = 1/69
مشاهده ميشود .یافتهی دیگر حاکي از آن است که میانگین رهبری گروهي ( )M = 9/83است که
در یم بازهی  8درجهای باالتر از حد متوسط ميباشد و الگوی مشابهای در مورد نقشهای
هماهنگکننده ،ارزیاب و مشاور وجود دارد .همچنین نتایج بهدست آمده حاکي از آن است که بین
اکثر ابعاد کیفیت عملکرد با ابعاد نقش گروههای آموزشي همبستگي معناداری وجود دارد.
جدول-2ميانگين،انحرافاستانداردوهمبستگيمتقابلمتغيرهايپژوهش 
متغیر

()6

()2

 .6نقش حرفهای

-

 .2ارتباطات

**0/51

-

 .9مدیریت ارائهی دروس

**

 .1تدریس و هدایت

0/56

**

()9

0/50

**0/13

**0/36

 .8شایستگي فرهنگي

**

**

**

0/83

()1

**0/18

0/83

()1

()8

0/86

**

-

0/51

 .1نظارت کیفیت تدریس

**0/15

**0/89

**0/80

**0/13

**0/50

 .3کیفیت بازخورد

**0/81

**0/81

**0/15

**0/52

**0/51

**0/58

 .5تکالیف

**0/86

**

**

**

**

**

0/85

()3

()5

()3

()60

0/13

0/50

0/59

0/39

**

0/59

-

 .3مدیریت کالس

**0/93

**0/12

**0/11

**0/12

**0/19

**0/11

**0/15

**0/39

-

 .60هماهنگکننده

0/02

**0/61

0/03

**0/68

**0/26

0/69

*0/61

0/62

0/08

-

 .66مشاور

0/03

**0/21

0/62

**0/20

**0/29

**0/61

**0/68

**0/68

0/06

0/09

**

**

**

0/22

()66

()62

()69

**

0/20

0/61

*

**

0/29

**

0/58

**

 .62رهبر

0/05

0/26

0/62

0/69

0/05

 .69ارزیاب

0/01

**0/22

0/66

**0/61

**0/26

0/62

*0/69

0/05

0/001

**0/58

**0/38

**0/31

-

-

0/31

میانگین

1/05

1/29

1/69

1/03

9/33

1/09

1/69

9/50

9/30

9/13

9/83

9/85

9/81

انحراف استاندارد

0/56

0/58

0/51

0/52

0/38

0/50

0/52

0/50

0/33

0/33

0/33

6/09

6/06

 **P<4/446*P<4/40

پاسخگوييبهفرضيههايپژوهش
 -6نقش هماهنگکنندهی گروههای آموزشي پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان
ميباشد.
نتایج بهدست آمده از شکل ( )2حاکي از آن است که نقش هماهنگکنندهی گروههای آموزشي
پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان م يباش د ). (  0.15, p  .05, t  2.03
همچنین الزم به ذکر است که مطابق با شکل مذکور ،گویهی  2که به نقش گروهه ای آموزش ي در
یاری رساندن به معلمان در نوشتن اهداف کلي و رفتاری در طرحهای آموزشي ميپ ردازد ،ب ا ب ار

رابطهی ساختاری نقش گروههای آموزشي با کیفیت عملکرد معلمان 13

عاملي  0/36دارای قویترین قدرت تبیینکنندگي این نقش گروههای آموزش ي م يباش د .بررس ي
های برازش مدل حاکي از آن است که مدل نهایي ،ب رازش نس بتاً مناس بي ب ا دادهه ا دارد

شاخ

(جدول .)2

نقش حرفهای

گویه 1
0/75
0/29

گویه 2

ارتباطات
0/25

مدیریت
فرهنگی

0/29

گویه 3
0/29

0/78

گویه 4

تدریس
0/20

فرهنگ

0/78

نقش

کیفیت عملکرد

0/51

0/25

هماهنگ
کننده

گویه 5

0/71
0/75

0/29

گویه 6

0/78

نظارت
0/72

گویه 7
0/79

بازخورد
0/89

گویه 8
0/78

تکالیف

گویه 9
0/89

کالس داری

Chi – Square 170.81, df =110, P-value = 0.00018, RMSEA = 0.053
شکل  -2مدل نهایی اثر نقش هماهنگکنندهی گروههای آموزشی بر کیفیت عملکرد در حالت تخمین استاندارد

کالس



گروههايآموزشي
شاخصهايبرازندگيمدلنهايياثرنقشهماهنگكنندهي 

جدول- 1
بركيفيتعملکرد 
X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

مقدار مطلوب

>9

> 0/05

< 0/30

< 0/30

< 0/30

< 0/50

< 0/50

نتیجه

6/88

0/089

0/35

0/33

0/33

0/36

0/53

شاخ

برازش

 -2نقش مشاور گروههای آموزشي پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
شکل شمارهی ( )2به بررسي نقش مشاور گ روهه ای آموزش ي ب ر کیفی ت عملک رد معلم ان
ميپردازد ،نتایج بهدست آمده حاکي از آن است که نقش مش اور گ روهه ای آموزش ي پ یشبین ي
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کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباش د ) . (  0.18, p  .05, t  2.55ه مچن ین
الزم به ذکر است که مطابق با شکل مذکور ،گویهی ( 20که به نقش گروههای آموزشي در زمین هی
ایجاد و توسعهی مهارتهای تعامل گروهي معلمان ميپ ردازد) ب ا ب ار ع املي  0/30و ه مچن ین
گویهی ( 26که به نقش گروههای آموزشي در زمینهی کمم به معلم ان در ش ناخت ویژگ يه ای
شخصیتي و حرفهای خود ميپردازد) با بار عاملي  0/30دارای قویترین قدرت تبیینکنن دگي ای ن
نقش گروههای آموزشي ميباشد .بررسي شاخ

های برازش م دل (ج دول  )9ح اکي از ب رازش

مطلوب مدل ميباشند.
نقش حرفهای

گویه 12
0/82
0/29

گویه 11

ارتباطات

0/81

گویه 12

0/29

مدیریت

گویه 13

فرهنگی

0/29

0/71

تدریس
0/20

0/78

0/57

0/25

فرهنگ

0/78

نقش مشاور

کیفیت عملکرد

گویه 14

0/78
0/29

گویه 15
گویه 16

0/78
0/77

نظارت
0/72

0/20
0/78

بازخورد

گویه 17
گویه 18
گویه 19

0/89

تکالیف

0/20
0/89

گویه 22

گویه 21

کالسداری

کالس

Chi – Square 377.74, df =177, P-value = 0.00018, RMSEA = 0.075
شکل  -3مدل نهایی اثر نقش مشاور گروههای آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان در حالت تخمین استاندارد

هايبرازندگيمدلنهايياثرنقشمشاورگروههايآموزشيبركيفيت


شاخص
جدول-9
عملکردمعلمان



X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

مقدار مطلوب

>3

> 8/80

< 8/08

< 8/08

< 8/08

< 8/08

< 8/08

نتیجه

2/33

8/870

8/07

8/00

8/00

8/00

8/08

شاخ

برازش

رابطهی ساختاری نقش گروههای آموزشي با کیفیت عملکرد معلمان 13

 -9نقش رهبر گروههای آموزشي پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد.
نتایج بهدست آمده از شکل ( )1حاکي از آن است که نقش رهبر گروههای آموزشي پ یشبین ي
کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشد

)(  0.16, p  .05, t  2.26

 .ه مچن ین

الزم به ذکر است که مطابق با شکل مذکور ،گویهی  23که به نقش گروههای آموزش ي در ترغی ب
معلمان به داشتن ذهني ارزیابانه نسبت ب ه برنام ه درس ي م يپ ردازد ،ب ا ب ار ع املي  0/55دارای
ه ای ب رازش

قویترین قدرت تبیین کنندگي این نقش گروههای آموزشي ميباشد .بررسي شاخ
مدل حاکي از آن است که مدل نهایي ،برازش نسبتاً مناسبي با دادهها دارد (جدول .)1
نقش حرفهای

گویه 22

0/77

ارتباطات

0/75
گویه 23

مدیریت

فرهنگی

0/29

0/75
گویه 24

0/29

0/70

تدریس
0/29

فرهنگ

نقش رهبر

کیفیت عملکرد

0/20

0/75

0/78

0/58

0/77
0/25

گویه 25
گویه 26
گویه 27

0/82
0/82

نظارت
0/29

0/82

بازخورد

0/70

0/71

گویه 28
گویه 29
گویه 32
گویه 31

تکالیف

0/87
0/89

گویه 32

کالسداری
کالس

Chi – Square 303.27, df =147, P-value = 0.0001, RMSEA = 0.073
شکل  -4مدل نهایی اثر نقش رهبری گروههای آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان در حالت تخمین استاندارد
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هايبرازندگيمدلنهايياثرنقشرهبرگروههايآموزشيبركيفيت


شاخص
جدول-9
عملکردمعلمان
X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

مقدار مطلوب

>9

> 0/05

< 0/30

< 0/30

< 0/30

< 0/50

< 0/50

نتیجه

2/01

0/039

0/33

0/35

0/35

0/53

0/56

شاخ

برازش

 -9نقش ارزياب گروههاي آموزشي پيشبيني كنندهي معنادار كيفيت عملکرد معلمان 
ميباشد .
شکل شمارهی ( )8به بررسي نقش ارزیاب گروهه ای آموزش ي ب ر کیفی ت عملک رد معلم ان
ميپردازد ،نتایج بهدست آمده حاکي از آن است که نقش ارزی اب گ روهه ای آموزش ي پ یشبین ي
کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباش د ) . (  0.17, p  .05, t  2.30ه مچن ین
الزم به ذکر است که مطابق با شکل مذکور ،گویهی ( 91که به نقش گروههای آموزشي در زمین هی
یاری رساندن به معلمان در شناخت و بهک ارگیری روشه ای مختل ف ارزش یابي ش امل مش اهده،
ارزشیابي گروهي ،خودارزیابي ،مصاحبه ،پرس شنام ه و ...م يپ ردازد) ب ا ب ار ع املي  0/30دارای
قویترین قدرت تبیین کنندگي این نقش گروههای آموزشي ميباشد .بررسي شاخ

ه ای ب رازش

مدل (جدول  )8حاکي از برازش مطلوب مدل ميباشند.
نقش حرفهای

گویه 33
0/79
0/72

گویه 34

ارتباطات
0/70

مدیریت

فرهنگی

0/21

گویه 35
0/21

0/78

گویه 36

تدریس
0/29

فرهنگ

نقش ارزیاب

کیفیت عملکرد

0/58

0/72

0/20
0/78

گویه 37

0/77

0/72

0/78

نظارت
0/75

گویه 38

گویه 39
0/71

بازخورد
0/80

گویه 42

تکالیف

Chi – Square 158.70, df =86, P-value = 0.00018, RMSEA = 0.065
شکل  -5مدل نهایی اثر نقش ارزیاب گروههای آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان در حالت تخمین استاندارد

0/89

کالسداری
کالس
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هايبرازندگيمدلنهايياثرنقشارزيابگروههايآموزشيبركيفيت


شاخص
جدول-5
عملکردمعلمان 
X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

مقدار مطلوب

>9

> 0/05

< 0/30

< 0/30

< 0/30

< 0/50

< 0/50

نتیجه

6/51

0/018

0/33

0/33

0/33

0/36

0/51

شاخ

برازش

بحثونتيجهگيري

عملکرد گروههای آموزشي فعال در حوزهی نظارت و راهنمایي آموزشي ،بهعنوان بخشي از
برنامههای تضمین کیفیت و اثربخشي آموزش و پرورش در جهت بهسازی و رشد حرفهای معلمان
بهشمار ميرود .عملکرد گروههای آموزشي در زمینهی ارائهی خدمات نظارت و راهنمایي آموزشي
به معلمان ،راهي برای رشد و بهسازی حرفهای آنها در جهت دستیابي به مطلوبیتهای اساسي
(چشمانداز ،ارزش ،رسالت ،اهداف و  )...آموزش و پرورش ،یعني افزایش کیفیت عملکرد معلمان
و بهتبع آن رشد و توسعهی نظام آموزشي است (چانگ و لیو.)2005 ،در این مطالعه با توجه به
کارکردهای نقش گروه های آموزشي و کیفیت عملکرد معلمان ،یم مدل فرضي از رابطهی
ساختاری نقش گروههای آموزشي با کیفیت عملکرد معلمان تدوین شد .
نخستین یافتهی این پژوهش حاکي از آن است که از دیدگاه معلمان ،نقش رهبری گروه و
ارتباطات باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .این یافته با مطالعات قبلي همسو است
(شریدن6332 ،6؛ المقیدی6333 ،2؛ قویفکر و ابراهیمي .)2061 ،از مصادیق بارز گروههای
رسمي در آموزش و پرورش ،گروههای آموزشي هستند که بهعنوان مجامع آموزشي و پژوهشي با
این اندیشه بهوجود آمدهاند که ضمن برقراری ارتباط سازنده بین دبیران ،زمینهی استفاده از تجارب
و اطالعات علمي و فني و آموزشي در روشهای تدریس ،گسترش اطالعات تخصصي ،کاربرد
وسایل آموزشي و کممآموزشي ،بهرهگیری صحیح از وسایل و امکانات سمعي و بصری،
بهکارگیری اصول و روشهای صحیح ارزشیابي پیشرفت تحصیلي ،تقویت زمینهی پژوهش ،تحقیق
و بررسي علل و افت تحصیلي و مسائل و مشکالت آموزشي و پرورش را فراهم آورند و
در نهایت با ایجاد رقابت سالم بین دبیران ،بستر مناسب برای بهبود کیفیت عملکرد آنان را از طریق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sheridan
2- Al-Mughaidi
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ایفای نقش رهبری و ارتباطات اثربخش فراهم نمایند (سبحانينیا)6952 ،؛ بنابراین دور از ذهن
نخواهد بود که دبیران ،باالترین میانگین نقش گروههای آموزشي را به نقش رهبری گروه و
ارتباطات اختصاص دهند ،ازجمله علل احتمالي چنین نتیجهای در مدارس قلمرو پژوهش را
ميتوان آموزش گروههای آموزشي به دبیران در استفادهی بهینه از وقت برای اجرای مقاصد
آموزشي ،برقراری ارتباطات کالمي و غیرکالمي مناسب با دبیران ،ایجاد فرصت مناسب برای طرح
سؤالها ،پیشنهادها و عقاید خود در زمینهی آموزش مطلوبتر ،تشویق دبیران به داشتن تفکر
انتقادی در راستای تدریس و آموزش بهینه و مطلوب دانست .از سوی دیگر وجود تعامالت
سازنده و کافي میان گروههای آموزشي و دبیران ،بهکارگیری راهبردهای اثربخش تدریس و عادالنه
برخورد کردن با مسائل و مشکالت آموزشي و تدریس معلمان ازجمله دالیل اصلي غالب بودن
نقش رهبری گروه و ارتباطات مناسب از دیدگاه دبیران است .در این راستا تایجي )2060( 6اظهار
ميکند که گروههای آموزشي با ایفای نقش رهبری خود ميتوانند به هدایت و راهنمایي مستمر
معلمان در فرآیند یاددهي یادگیری بپردازند و با برقراری ارتباطات مطلوب به دادن بازخورد به
معلمان اقدام نمایند و زمینهی رشد حرفهای آنان را فراهم آورند.
یافتهی دیگر پژوهش حاکي از آن است که نقشهای هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر و ارزیاب
گروههای آموزشي پیشبیني کنندهی معنادار کیفیت عملکرد معلمان ميباشند .این یافته با مطالعات
قبلي همسو است (وایلز و باندی2000 ،؛ بیچ و رین هارتز2000 ،؛ زپیدا2003 ،؛ چانگ و لیو،
2005؛ هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو2060 ،؛ هیکي ،کِلي و لِوین2061 ،؛ قویفکر و ابراهیمي،
 .)2061گروههای آموزشي بهعنوان اعضای جامعهی دبیران با داشتن جایگاهي رسمي و بهعنوان
یم تشکل تخصصي برخاسته از جامعهی دبیران ،سعي در برآوردن بخشي از نیازها و انتظارات
جامعهی آموزشي دارند .این مجموعه ،عالوه بر مسؤولیتهای فوق ،وظیفه دارند بنیانهای علمي،
ابزاری و تکنولوژیکي سیستمهای آموزشي را بررسي ،کنترل و ارزشیابي نمایند و با طراحي،
سازماندهي ،برنامهریزی و اعمال اصل هدایت و رهبری آموزشي به حمایت از معلمان که از ارکان
اصلي آموزش و پرورش هستند بپردازند ،در صورتي که آنها بتوانند این وظایف را بهخوبي
به اجرا درآورند ،عالوه بر بهبود کمیتها ميتوانند به رشد و توسعهی کیفیتهای آموزشي کمم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Tyagi
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شایاني نمایند؛ بنابراین ،بدیهي است که در این پژوهش ،نقشهای هماهنگکننده ،مشاور ،رهبر و
ارزیاب گروه های آموزشي بر کیفیت عملکرد معلمان تأثیرگذار باشد .از دیدگاه معلمان ،گروههای
آموزشي ميتوانند با تدوین رویکردی سیستماتیم در طراحي آموزشي؛ یاریرساندن به معلمان در
شرح و تحلیل وظایف و تکالیف یادگیری مربوط به آموزش؛ اجرای عملي طرح درسهای
مکتوب ،انتخاب و کاربرد منابع ،رسانهها و راهبردهای مناسب آموزشي ،برگزاری کارگاههای
آموزشي متناسب با نیاز معلمان در زمینهی آموزش موضوعات تخصصي دروس ،تدارک
بازدیدهای علمي متناسب با نیازهای حوزهی تدریس معلمان بر باال بردن سطح علمي و تخصصي
معلمان و بهروزآوری دانش آنان ،ارتقای سطح کیفي روش تدریس و آشنا کردن آنها با شیوههای
صحیح ارزشیابي و بهتبع کیفیت عملکرد معلمان تأثیرگذار باشند ،زیرا نقش گروههای آموزشي که
در واقع همان نظارت و راهنمایي آموزشي است از وظایف مهمي است که برای ادارهی نظام
آموزشي کارآمد (تربیت نیروی انساني متناسب با نیازهای محیطي و جامعه) ضرورت دارد و هدف
اصلي آن اصالح و بهبود وضع آموزشي است .وجود برنامهها و ایفای نقش گروههای آموزشي و
کیفیت تداوم آن در تحقق هدفهای آموزشي نقش تعیینکنندهای دارد .نوالن و هوور)2005( 6
معتقدند که گروههای آموزشي با ایفای نقش کارآمد خودشان در مراکز آموزشي ميتوانند بر رشد
علمي معلمان و عملکرد آنان تأثیرگذار باشند و این امر بهتبع ،رشد یادگیری و کیفیت آموزشي
دانشآموزان را درپي خواهد داشت.
گروههای آموزشي بهعنوان صافي آموزشي و تسهیلکنندهی فرآیند یاددهي یادگیری ميباشند
(کوتیرده و یونس )2061 ،که با تکیه بر اندوختههای علمي در ابعاد آموزشي و کممآموزشي و با
استفاده از ضوابط ،مالکها و معیارهای علمي مناسب و با بهرهگیری از نظریات صاحبنظران
مختلف بهخصوص تجربیات مطرحشده بهوسیلهی اندیشمندان مختلف علوم تربیتي و بهکارگیری
آنها در تعلیم و تربیت راههایي را برای بهبود فرآیندهای یاددهي یادگیری فراهم ميسازند .آنها
با اندیشهای فلسفي و به کمم ابزار و تکنولوژی نوین رسالت دارند تا به یاری معلمان بپردازند .بر
این اساس اثربخشي فعالیتهای آنان تأثیر فراواني برای جامعهی آموزشي خواهد داشت
(مهرمحمدی.)6936 ،از آنجا که نزدیمترین و مهمترین تأثیر مستقیم گروههای آموزشي بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Nolan & Hoover
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عملکرد معلمان است ،بنابراین میزان این تأثیر ،اهمیت ویژهای دارد .در حقیقت کیفیتها و
توانایيهای معلمان شاغل در هر نظام تعلیم و تربیت ،آیینهی تمامنمای کیفیت نظام آموزش و
پرورش آن ميباشد که مسؤولیت اساسي تربیت نیروی انساني را برعهده دارد و البته این بدان
جهت است که تحقق هر آرماني در آموزش و پرورش ،در گرو تحقق آن در معلم بهعنوان رکن
اصلي در هر نظام تعلیم و تربیت است .بر این اساس نقش گروههای آموزشي بهعنوان پایگاههای
علمي و مرکز تصمیمگیریها و تصمیمسازیها اهمیت دوچندان ميیابد که ميتواند به بهبود
کمیتها و رشد و توسعهی کیفیتهای عملکرد معلمان کمم شایاني نماید.
نخستین محدودیت مطالعهی حاضر مربوط به طرح آن است .روابط ساختاری بین نقش
گروههای آموزشي با کیفیت عملکرد آنان ،روابط علّي نیستند ،در بهترین شرایط این روابط نوعي
روابط همزماني هستند .محدودیت دوم این مطالعه مربوط به ابزارهای اندازهگیری است .ابزارهای
اندازهگیری پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتي (خطاهای اندازهگیری ،عدم
خویشتننگری ،پاسخهای قابلپذیرش اجتماعي و )...هستند.
پیشنهاد ميشود پژوهشگران برای استنباطهای علّي ،روابط بهدست آمده را با طرحهای
آزمایشي تکرار کنند تا شواهدی از بسط روابط همزماني به روابط علّي بهدست آید .افزون بر آن،
پیشنهاد ميشود تا پژوهشگران در مطالعههای آتي ،بر روی سایر جوامع مطالعهی حاضر را تکرار
نمایند تا شواهدی از بسط رابطهی ساختاری مشاهده در کشور فراهم آید .همچنین ،پیشنهاد
ميشود عالوه بر استفاده از ابزارهای معتبرتر برای اندازهگیری سازهها ،از سایر روشهای
اندازهگیری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط مشاهده شده از یم روش به روشهای دیگر
بهدست آید.
همچنین محققان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گرفتن مشاهدات و شواهد
موجود بهمنظور ارتقای نقش گروههای آموزشي و بهبود کیفیت عملکرد آنان ،پیشنهادهایي مطرح
مينمایند .پیشنهادهایي که ساده بهنظر ميرسند اما در بسیاری مواقع عملي نميشوند .درحالي که
عمل به آنها ميتواند موجب مزایای بسیار مهمي برای مؤسسات آموزشي ازجمله آموزش و
پرورش قلمرو پژوهش گردد:
 .6برگزاری دورههای آموزشي و آشناسازی مدیران ،معلمان و گروههای آموزشي با وظایف
اصلي گروههای آموزشي در راستای بهبود کیفیت عملکرد معلمان.
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 .2تأکید بر نقش گروههای آموزشي و حمایت از آنان بهمنظور بسترسازی مناسب برای
ارتقای مطلوبتر کیفیت عملکرد معلمان.
 .9استفاده از شیوههای فعالتر کردن گروههای آموزشي و افزایش اثربخشي آنها در
دورههای مختلف تحصیلي توسط مدیریت مراکز آموزشي.
 .1همکاری مسؤوالن آموزش و پرورش با مراکز علمي پژوهشي نظیر انجمنهای علمي
در راستای بهروز نگه داشتن دانش گروههای آموزشي.
 .8تدوین وظایف و فعالیتهای نظارتي گروههای آموزشي مطابق با نیازهای روز معلمان و
عملکرد آنان.
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Introduction
Instructional Groups are one of the most important elements of educational system that
are decisive and crucial in achieving the goals and missions of education quantitatively and
qualitatively. Therefore, focusing on their performance and competencies through various
aspects, especially in the realm of teaching and their effects on increasing the teacher's
quality of performance is crucial. In this regard, the main goal of this study was to present
the structural relationship between the instructional group's role and teacher's quality of
performance at high schools of Yasooj in the academic year of 2013-2014. In relation to the
research objective, the following research question is proposed:

Is instructional group's role a significant anticipant of teachers' quality
performance?

Method
The statistical method was correlative descriptive. The population includes all teachers
at high schools of Yasooj from 2013 to 2014. Participants were 201 teachers (111 men and
90 women) who were selected through stratified sampling method. All of them completed
scales of instructional group's role covering four dominants (coordinator, group leader,
consultant, evaluator) and teacher's quality of performance covering eight dominants
(professional role, relationships, management of course, teaching coaching, cultural
competency, monitors and ensures quality education, quality of feedback, task, classroom
management). Then, the validity and reliability of instruments were attested and data were
analyzed by SPSS 19 and LISREL 8.54.

Results
According to the literature review and the importance of instructional group's role in the
success of educational organizations to achieve their educational and organizational
desirability and also to create favorable conditions for the development of performance
quality, the hypothesized model of the structural relationship between instructional group's
role and teacher's quality of performance was considered in this research. The results of this
study indicated: 1) The dominant component of instructional group's role from the
viewpoint of teachers was group leader (M = 3.58). 2) The dominant component of quality
of performance from the viewpoint of teachers was relationships (M= 4.23). 3) There was a
positive and significant relationship between components of instructional group's role
(coordinator, consultant, group leader, and evaluator) and components of teacher's quality
of performance (professional role, relationships, management of course, teachingcoaching, cultural competency, monitors and ensures quality education, quality of
feedback, task, classroom management). 4) Instructional group's role had a positive and
significant effect (β=0.18, P<0.05, t = 2.57) on the quality of performance. And
instructional group's role was anticipant 18% of the variance of the quality of performance.
According to the results of instructional group's role, dimensions of group leader and
evaluator with 0.93 factors and coordinator with 0.86 factors respectively had the highest
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and the lowest load factor. Management of the course dimension with 0.54 factors and
classroom management dimension with 0.72 factors respectively had the highest and the
lowest load factor in quality of performance variable. Model fitness indices of the model
were confirmed based on the fitness indices of measurement models.

Discussion and conclusions
The first finding suggests that from teachers’ viewpoints, group leadership and
communications have the highest means. On the one hand, these findings could be resulted
from instructional groups for optimum use of time to implement educational goals,
effective verbal and nonverbal communication with teachers, creating suitable opportunities
for arising questions, suggestions and ideas in order to have more desirable education,
encouraging teachers to develop critical thinking to provide more optimum teaching and
learning. It also suggests that it could be a result of constructive interactions between
educational groups and teachers, using effective teaching strategies, and dealing equitably
with the teaching problems of teachers. Also the role of instructional groups had direct
structural effects on the quality of teachers’ performance. From teachers’ points of view
instructional groups can affect teachers’ performance via developing a systematic approach
to design educational planning, assisting teachers in the description and analysis of the
teaching-learning tasks, practical implementation of written lesson plans, selection and use
of resources, media and educational strategies, presenting workshops proportionate to the
needs of teachers in teaching special courses topics, providing academic visits
proportionate to teachers’ teaching needs etc….
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