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چکیده

The purpose of this study was to identify the
factors affecting on education and improvement of
high school teachers in Bojnourd province. The
research method is applied in terms of purpose
and descriptive-survey in terms of data collection
method. The statistical population of the study
consisted of high school teachers (N=800) who
were selected based on cluster sampling method.
Based on the Cochran method 259 teachers were
selected as the sample of the study. The data
collection instrument was a questionnaire whose
reliability was confirmed using an inconsistency
rate of IR=0.03, which was less than 0.1. To
analyze data, the AHP and Expert Choice and
Excel software were used. Among the different
criteria, 4 main criteria and 16 sub criteria were
identified for ranking of factors affecting the
education and improvement of high school
teachers. According to the experts' answers and
the results of the hierarchical analysis, the first
priority is professional improvement with a
weight of .488, the second priority is
organizational improvement with a weight of
.229, the third priority is educational improvement
with a weight of .171 and the fourth priority is
individual improvement with a weight of .148.

 با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر،پژوهش حاضر
آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد
 کاربردی و از نظر، روش پژوهش ازنظر هدف.انجام گرفت
 جامعه.پيمایشی است- توصيفی،شيوه گردآوری اطالعات
088 آماری این پژوهش دبيران مقطع متوسطه دوم به تعداد
.نفر میباشند که به شيوه نمونهگيری خوشهای انتخاب شدند
برای تعيين حجم نمونه از روش کوکران استفادهشده است و
، ابزار گردآوری دادهها. معلم است529 نمونه آماری به تعداد
پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری
 برای تحليل دادهها. بود تأیيد شد8/1  که کمتر ازIR =./80
) و نرمافزارهایAHP( از تکنيک تحليل سلسله مراتبی
 از ميان معيارهای.اکسپرت چویس و اکسل استفادهشده است
 شناسایی، معيار فرعی11  معيار اصلی و4 ،متفاوت و گوناگون
 با توجه به پاسخ کارشناسان و نتایج تحليل سلسله.شدند
، در اولویت اول8/400  بهسازی حرفهای با درجه وزنی،مراتبی
، در اولویت دوم8/559 بهسازی سازمانی با درجه وزنی
، در اولویت سوم8/171 بهسازی آموزشی با درجه وزنی
 در اولویت چهارم8/140 بهسازی فردی با درجه وزنی
اولویتبندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبيران قرار
.گرفتند
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مقدمه
از ميان تمامی عوامل آموزشی و تربيتی ،نقش معلّم بهعنوان مهمترین عامل نظام تعليم و تربيت،
جایگاه و اهميت بهسزایی دارد .معلّم در رشد و پرورش دانشآموزان ،نقش بسيار مهمی را ایفا
میکند .تمامی فعاليتهای معلّم ،مانند شناخت فرآیند رشد کودکان و نوجوانان ،شيوههای تدریس
و عالقهمندی به رشته تدریس خود ،از عواملی هستند که در آموزشوپرورش دانشآموزان ،دخالت
زیادی دارند .معلّمانی که در تدریس خود از شيوههای متعددی استفاده میکنند ،بر محتوای رشته
تدریس خود تسلط دارند و به کار خود عشق میورزند .این معلّمان دانشآموزانی توانا و خالق
پرورش میدهند .معلّم برای کسب موفقيت در تدریس ،باید از نظریههای نوین آموزشی و
روانشناسی آگاهی و اطالعات الزم و کافی داشته باشد .رو ش تدریس معلّم باید با اصول و اهداف
آموزشوپرورش و ویژگیهای شخصيتی دانشآموزان هماهنگ باشد تا بتواند ضمن جهت دادن به
فعاليتهای تربيتی و آموزشی خود ،شاگردان را بهسوی اهداف تعليم و تربيت هدایت و راهنمایی
کند .فراگيران در هر یک از دورههای آموزشی نيازهای ویژهای دارند .بنابراین ،آشنایی مربيان و
معلّمان با خصوصيات رشد و نيازهای دانشآموزان در هر یک از دورههای تحصيلی میتواند در
پيشرفت یادگيری و رشد و تکامل شخصيت آنها مؤثر باشد .معلّمی که امروزه مورد تأکيد جوامع
آموزشی و سيستم تعليم و تربيت جهانی است ،معلّمی فکور و کارآمد است .ازآنجاییکه رویکرد
سازه نگر در سيستم تعليم و تربيت اهميت یافته است ،آموزش به شيوه معلّممحور به آموزش
دانشآموزمحور تبدیل شده است .امروزه معلّم بهجای آنکه ،تنها معلومات را در قالب سؤالهای
کليشهای به دانشآموزان انتقال دهد ،وظيفه نظارت ،هدایت و راهنمایی را بر عهده دارد تا فراگير
خود به ساخت دانش خویش مبادرت ورزد .ازاینرو ،بهسازی و آموزش و توانمندسازی معلمان یکی
از ارکان اصلی نظام تعليم و تربيت نوین است.
در زمينه بهسازی معلمان تعاریف گوناگونی توسط صاحبنظران ارائه گردیده است .ازجمله
انگستروم ،گاستاوسن ،اسونسون )5815(1بهسازی معلمان را بهعنوان «هر برنامه سازماندهی شده،
رسمی یا غيررسمی که تالش دارد به معلمان در بهبود کيفيت تدریس کمک کند» تعریف میکند.
آنها بهسازی معلمان را یادگيری مستمر معلمان بهعنوان افرادی حرفهای میدانند.
ریشتر ،کانتر ،کلوسمن ،لودکه و بامرت )5811( 5بهسازی معلمان را فعاليتی بلندمدت دانستهاند
که دامنه آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دورههای ضمن خدمت در هنگام اشتغال و مطالعه
فردی را در برمیگيرد .فتحیواجارگاه ( )1090نيز اعتقاد دارد بهسازی معلم ،مجموعه اقدامات و
فعاليت هایی است که با هدف فراتر رفتن از نقایص کار معلمان ،در قالب برنامههای بلندمدت انجام
میگيرد .در این فرآیند ،بهسازی معلمان از شکل دورهها و اقدامات برنامهریزیشده و رسمی
1. Engström, Gustafsson & Svenson.
2. Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert.
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خارجشده و جنبه غيررسمی ،منعطف و مداوم دارد .حجازی ،صرافی و آهنگری ( )1091در پژوهشی
دریافتند پنج مؤلفه شامل نيازسنجی و طراحی برنامه درسی ،مدیریت کالس درس ،فناوری تدریس،
ارزشيابی و ویژگیهای حرفهای آموزگاران تأثير بهسزایی بر توسعه صالحيتهای حرفهای معلمان
دارد .سليمانی و کریمی ( )1092نيز دریافتند صالحيتها و مهارتهای موردنياز مدرسان شامل
صالحيتهای حرفهای (صالحيتهای آموزشی ،مدیریتی و برنامهریزی( ،صالحيتهای شخصی
(صالحيتهای فردی و اجتماعی) و مهارتهای تخصصی (مهارتهای علمی و عملی) میباشند.
گاراوان ،کربری و راک )5817( 1در پژوهشی دریافتند مشارکت مدرسه و دانشگاه در مقوالت
آموزشی و پژوهشی بر بهسازی معلمان تأثيرگذار است .بسرا و وارقيس )5817( 5نيز نشان دادند که
روشهای بهسازی حرفهای معلمان ساز و کار الزم جهت یادگيری مستمر را فراهم میآورد .باران،
کانبازوقلو و ایگون )5811( 0نيز نشان دادند که برنامه بهسازی حرفهای معلمان بر اساس محتوا و
فنّاوری تأثير معناداری بر بهبود تدریس معلمان علوم دارد.
در نهایت ،از تعاریف فوق اینگونه به نظر میرسد که بهسازی معلمان فرآیند تعاملی ،زمينهساز
تکوین و تعالی پيوسته هویت حرفهای – اخالق و تعهد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش و نگرش
تربيتی ،مهارت تربيتی – معلمان است .بهعبارتدیگر ،بهسازی به معلمان کمک میکند تا عادت
فکور بودن را در خود تقویت کرده و با دنبال نمودن تحوالت علمی و بهکارگيری آن در عرصه عمل،
نقش خود را بهعنوان یادگيرنده مادامالعمر در بهسازی حرفهای و نيز شناخت استعدادهای
دانشآموزان و هدایت آنها ایفا کنند (مير سپاسی .)1009 ،در واقع بهسازی معلمان بر برنامهریزی،
انتخاب و اجرای استراتژیهای بهسازی برای کل معلمان تأکيد دارد تا اطمينان دهد،
آموزش وپرورش از ذخيره معلم کافی و باکيفيت ،هم در حال و هم در آینده ،جهت تحقق اهداف
استراتژیک خود برخوردار است (گاراوان ،کربری و راک.)5811 ،
پيادهسازی نظام بهسازی معلمان دارای آثار و دستاوردهای بسياری است که میتوان این
دستاوردها را در سه بعد فردی ،سازمانی و اجتماعی بيان نمود .ازجمله منافع فردی آن عبارتند از
باال رفتن روحيه و اعتمادبهنفس معلم ،فراهم آوردن پيشرفت حرفهای ،افزایش کارایی ،افزایش
احساس امنيت شغلی به لحاظ تقویت توانمندیها ،انجاموظيفه به نحو مطلوب ،رضایت شغلی قوی و
پایدار ،افزایش حقوق و مزایا .منافع بعد سازمانی عبارتند از :بهرهوری بيشتر ،غيبت کمتر ،دستيابی
به اهداف ،جابهجایی و انتقال کمتر ،تقویت احساس تعلق و تعهد سازمانی؛ منافع بعد اجتماعی
شامل دفاع از حيثت و اعتبار سازمان ،کمک به جلوگيری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی و کمک به
دوام و استحکام کانون خانواده است (فتحیواجارگاه.)1090 ،
1. Garavan , Carbery & Rock
2. Becerra-Lubies, &., Varghese
3. Baran, Canbazoglu Bilici & Uygun.

74

فصلنامة توسعة حرفهای معلم /سال پنجم /شماره ( 2پیاپی  / ) 61تابستان 6911

با توجه به آنچه گذشت اگر آموزشوپرورش نتواند زمينههای بهسازی معلمان خود را فراهم آورد،
عالوه بر اینکه معلمان فعلی خود را از دست میدهد ،در آینده نيز با کمبود معلمانی که دارای
شایستگی الزم جهت انجام وظایف خود باشند ،مواجه خواهد شد که در شرایط جدید جهانی ،موجب
ناکارآمدی و عدم پيشرفت نظام تعليم و تربيت در سطح ملی و بينالمللی خواهد گردید؛ بنابراین به
دليل پيامدهای مهمی که بهسازی معلمان برای سيستم آموزشی و در نهایت جامعه  -از جمله افت
کيفيت آموزشی ،ترک تحصيل دانشآموزان ،و عدم تمایل به ماندگاری در حرفه معلمی -به دنبال
خواهد داشت؛ و اینکه آموزشوپرورش چگونه میتواند با گسترش حيطه تربيت حرفهای معلم از
آموزش ضمن خدمت بهسوی بهسازی معلمان حرکت کند ،سبب گردیده تا شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصهای تأثيرگذار بر بهسازی معلمان مقطع متوسطه و سپس اولویتبندی این شاخصها ،مسئله
اصلی پژوهش حاضر باشد.
در این ميان ،دوره متوسطه ،دورهای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پيوند میدهد و
گروه کثيری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهيا میکند؛ ازاینرو هر نوع نارسایی و خلل در این
دوره مستقيماً بر عملکرد و کيفيت هر دو حلقه آموزش ،یعنی آموزش عمومی و آموزش عالی ،تأثير
بهسزایی خواهد داشت و بیتوجهی به شایستگی و بهسازی معلمان پيامدهای ناخوشایندی ازجمله
افت کيفيت آموزشی ،ترک تحصيل دانشآموزان ،انتقال و جابجایی و عدم تمایل به ماندگاری در
حرفه معلمی را برای سيستم آموزشی به دنبال خواهد داشت .با توجه به آنچه گفته شد پژوهشگر در
پی شفافسازی وضعيت بهسازی معلمان و نيز ارائه ساز و کارهایی برای توانمندسازی معلمان ،از
طریق کارگاههای آموزشی ،خود بهسازی و آموزشهای رسمی و غيررسمی است که روشن شدن این
مسئله میتواند منجر به ارتقای کيفی نظام آموزش و پروش و توسعه پایدار حرفهای معلم گردد.
همچنين در این راستا تالش شده است به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود:
 ابعاد و مؤلفههای آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد کداماند؟ وضعيت هر یک از مؤلفههای شناساییشده دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد چگونهاست؟
روششناسی
روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر شيوه گردآوری اطالعات ،توصيفی-پيمایشی است
 .جامعه آماری شامل کليه دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد میباشند که به شيوه نمونهگيری
خوشهای انتخاب شدند .برای تعيين حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است و نمونه آماری شامل
 529معلم است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود .متغيرها و شاخصهای بهدستآمده با مشورت
صاحب نظران و استادان مجرب اصالح شد .در ادامه پس از تعيين روایی با استفاده از روش تحليل
محتوا با توجه به تایيد پرسشنامه توسط متخصصين و اساتيد ،شاخصهای پرسشنامه تدوین شد.
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همچنين از تکنيک تحليل سلسله مراتبی ( )AHPو نرمافزارهای اکسپرت چویس 1و اکسل جهت
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد
استفادهشد .در روش سلسله مراتبی ( )AHPمقایسه زوجی بين هر کدام از سطوح معيارها انجام
میگيرد و به کمک نرمافزار اکسپرت چویس پرسشنامههای مقایسه زوجی تحليل و نرخ ناسازگاری
آنها تعيين میشود .چنانچه نرخ ناسازگاری کمتر از  8/1باشد مقایسههای زوجی انجامگرفتهشده
قابلقبول است.
در این پژوهش ،چهار عامل اصلی به همراه شانزده عامل فرعی ،بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر
آموزش و بهسازی معلمان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد شناسایی شدند که در شکل ( )1نشان
دادهشده است.

شکل( )1ابعاد اصلی و فرعی مؤثر بر آموزش و بهسازی

یافتهها
در این پژوهش ،با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبی ( )AHPعوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی
دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد با همکاری خبرگان تهيه و به آزمون گذاشته شدهاند.

1. Expert Choice
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جدول( )1ابعاد اصلی و فرعی مؤثر بر آموزش و بهسازی دبیران

سوال

ابعاد اصلی

Q1
Q2

ابعاد فرعی
برنامههای آموزشی مستمر

بهسازی آموزشی

استفاده از فناوریهای نوین

Q3

ارزشيابی برنامههای آموزشی

Q4

گسترش مهارت و دانش شغلی

Q5

مهارت مدیریت دانش

Q6

بهسازی سازمانی

مهارت مدیریت زمان

Q7

فعالسازی نظام پاداش و تشویق

Q8

فرهنگسازی مطلوب

Q9

تحول بنيادین آموزشوپرورش

Q10

تأليف کتابهای علمی

Q11

بهسازی حرفهای

استقرار سازمان یادگيرنده

Q12

مشاوره فردی–گروهی و سازمانی

Q13

خالقيت و نوآوری

Q14

بهسازی فردی

مشارکتجویی

Q15

انتقادپذیری

Q16

مسئوليت و تعهد حرفهای

در این تحقيق ،نرخ ناسازگاری برابر است با  .IR=8/80بنابراین چون نرخ ناسازگاری کمتر از 8/1
است مقایسات زوجی انجامگرفته قابلقبول است و شاخصها و عوامل تحقيق سازگار میباشند.
در تحليل کليه پرسشنامهها به این صورت عمل میشود که ابتدا نرخ ناسازگاری کليه مقایسات
زوجی محاسبه میگردد و جهت رتبهبندی معيارها استفاده میشود .در ادامه ماتریس مقایسه زوجی
معيارهای اصلی و فرعی آورده شده است .پس از ساخت مدل در برنامه اکسپرت چویس و ورود
ماتریسهای مقایسات زوجی ،وزن معيارها به دست آمد.

?6/9/1999 09:55:54 ?.
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Synthesis: Summary

Synthesis with respect to:
Goal: behsazei moaleman
Overall Inconsistency = /78
/182
/182
/182
/072
/064
/055
/051
/045
/032
/028
/024
/023
/022
/021
/010
/004

tahavol
talife ketab
sazman yadgirande
modiriyat zaman
fanavari
mosharekat
arzeshyabi
moshavereh
barname amozeshi
farhangsazei
maharat
enteghad
nezame padash
modiryat danesh
khalaghyat
masoleyat

شکل ( )2اولویتبندی معیارهای فرعی تحقیق

همانطور که در شکل ( )5مشاهده میکنيد ،در اولویتبندی عوامل فرعی مؤثر بر آموزش و
بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد ،تحول بنيادین آموزشوپرورش با درجه وزنی
 8/105و تأليف کتابهای علمی با درجه وزنی  8/105و استقرار سازمان یادگيرنده با درجه وزنی
 8/105بهطور مشترک در اولویت اول ،مهارت مدیریت زمان با درجه وزنی  8/875در اولویت دوم،
استفاده از فناوریهای نوین با درجه وزنی  8/814در اولویت سوم ،مشارکتجویی با درجه وزنی
 8/822در اولویت چهارم ،ارزشيابی برنامههای آموزشی با درجه وزنی  8/821در اولویت پنجم،
مشاوره فردی-گروهی و سازمانی با درجه وزنی  8/842در اولویت ششم ،برنامههای آموزشی مستمر
با درجه وزنی  8/805در اولویت هفتم ،فرهنگسازی مطلوب با درجه وزنی  8/850در اولویت
هشتم ،گسترش مهارت و دانش شغلی با درجه وزنی  8/854در اولویت نهم ،انتقادپذیری با درجه
وزنی  8/850در اولویت دهم ،فعالسازی نظام پاداش و تشویق با درجه وزنی  8/855در اولویت
یازدهم مهارت مدیریت دانش با درجه وزنی  8/851در اولویت دوازدهم ،خالقيت و نوآوری با درجه
وزنی  8/818در اولویت سيزدهم و مسئوليت و تعهد حرفهای با درجه وزنی  8/884در اولویت
meysam
چهاردهم ،قرار گرفتند.
اطالعات حاصل از شکل ( )5در جدول ( )5به طور خالصه ارائه شده است.
جدول ( )2اولویتبندی نهایی معیارهای فرعی تحقیق

معيارهای فرعی تحقيق

درجه

اولویت

برنامههای آموزشی مستمر
استفاده از فناوریهای نوین

8/805
8/814

7
0
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ادامه جدول ( )2اولویتبندی نهایی معیارهای فرعی تحقیق

معيارهای فرعی تحقيق

درجه

اولویت

ارزشيابی برنامههای آموزشی
گسترش مهارت و دانش شغلی
مهارت مدیریت دانش
مهارت مدیریت زمان
فعالسازی نظام پاداش و تشویق
فرهنگسازی مطلوب

8/821
8/854
8/851
8/875
8/855
8/850

2
9
15
5
11
0

تحول بنيادین آموزشوپرورش
تأليف کتابهای علمی

8/105
8/105

1
1

استقرار سازمان یادگيرنده
مشاوره فردی –گروهی و سازمانی
خالقيت و نوآوری

8/105
8/842
8/818

1
1
10

مشارکتجویی
انتقادپذیری

8/822
8/850

4
18

مسئوليت و تعهد حرفهای

8/884

14

شکل ( )9نمودار معیارهای اصلی تحقیق

همانطور که در نمودار استخراجشده از روش سلسله مراتبی ( )AHPو نرمافزار اکسپرت چویس
مشاهده میکنيد ،در اولویت بندی عوامل اصلی مؤثر بر آموزش و بهسازی معلمان مقطع متوسطه
شهر بجنورد؛ بهسازی حرفهای با درجه وزنی  8/400در اولویت اول ،بهسازی سازمانی با درجه وزنی
 8/559در اولویت دوم ،بهسازی آموزشی با درجه وزنی  8/171در اولویت سوم ،بهسازی فردی با
درجه وزنی  8/140در اولویت چهارم قرار گرفتند.
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Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: behsazei moaleman

17/1% behsazei amozeshi (G: /171)

3/2% barname amozeshi
6/4% fanavari

48/8% behsazei herfei (G: /488)

5/1% arzeshyabi
2/4% maharat

19/3% behsazei sazmani (G: /193)

18/2% tahavol
18/2% talife ketab

14/8% behsazei fardi (G: /148)

18/2% sazman yadgirande
4/5% moshavereh
2/1% modiryat danesh
7/2% modiriyat zaman
2/2% nezame padash
2/8% farhangsazei
1/0% khalaghyat
5/5% mosharekat
2/3% enteghad
0/4% masoleyat

0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1

0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

Objectives Names

behsazei amo

) نمودار دینامیکی معیارهای اصلی و فرعی تحقیق4( شکل

behsazei amozeshi (G: /171)

،ای
 حرفهher
بهسازی
،آموزشی
بهسازی
behsazei
behsazei
herfei (G:
/488) ، چهار معيار اصلی،از ميان معيارهای متفاوت و گوناگون
behsazei
saz
behsazei
sazmani
(G: /193)
نتایج
کارشناسان و
پاسخ
توجه به
 با.بهسازی سازمانی و بهسازی فردی شناسایی و تعيين شدند
behsazei far
behsazei fardi (G: /148)
 در%19/0  بهسازی سازمانی با، در اولویت اول% 40/0 تحليل سلسله مراتب بهسازی حرفهای با
Alternatives Names
ِ در اولویت چهارم%14/0  در اولویت سوم و بهسازی فردی با%17/1  بهسازی آموزشی با،اولویت دوم
barname amoz barname amozeshi
قرار
اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد
fanavari
fanavari
.گرفتند
arzeshyabi
arzeshyabi
maharat

Performance Sensitivity for nodes below: Goal: behsazei moaleman
maharat

tahavol

tahavol

Obj%

Alt%
/60

talife ketab

talife ketab

/90
sazman

sazman yadgirande

yadgi

moshavereh
/80

moshavereh

modiryat
/70

modiryat danesh

dan

/50

/40

modiriyat za
/60

modiriyat zaman

nezame padas

nezame padash

farhangsazei

farhangsazei

/50

/30

/40

khalaghyat
/30

khalaghyat

mosharekat

mosharekat

/20

enteghad

enteghad

/10
masoleyat

masoleyat

/00
behsazei amo

behsazei her

/20

/10

/00
behsazei saz

behsazei far

OVERALL

Objectives
Names) نمودار دینامیکی5( شکل
معیارهای اصلی و فرعی تحقیق
جایگزین

behsazei amo

behsazei amozeshi (G: /171)

behsazei her

behsazei herfei (G: /488)

behsazei saz

behsazei sazmani (G: /193)

behsazei far

behsazei fardi (G: /148)
Alternatives Names

barname amoz

barname amozeshi

fanavari

fanavari

arzeshyabi

arzeshyabi

maharat

maharat

sazman yadgirande
talife ketab
tahavol
modiriyat zaman
fanavari
mosharekat
arzeshyabi
moshavereh
barname amozeshi
farhangsazei
maharat
enteghad
nezame padash
modiryat danesh
khalaghyat
masoleyat
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شکل ( )2نمودار دیناميکی جایگزین معيارهای اصلی و فرعی تحقيق را نشان میدهد.
جدول ( )9اولویتبندی نهایی معیارهای اصلی تحقیق

اولویت

درجه وزنی

گزینهها

1
5
0
4

8/400
8/190
8/171
8/140

بهسازی حرفهای
بهسازی سازمانی
بهسازی آموزشی
بهسازی فردی

بحث و نتیجهگیری
هدف این مقاله ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه
دوم شهر بجنورد است .از ميان معيارهای متفاوت و گوناگون ،چهار معيار اصلیِ بهسازی آموزشی،
بهسازی حرفه ای ،بهسازی سازمانی و بهسازی فردی تعيين شدند .با توجه به پاسخ کارشناسان و
نتایج تحليل سلسله مراتبی؛ بهسازی حرفهای در اولویت اول ،بهسازی سازمانی در اولویت دوم،
بهسازی آموزشی در اولویت سوم و بهسازی فردی در اولویت چهارمِ اولویتبندی عوامل مؤثر بر
آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد قرار گرفتند.
همچنين از بين عوامل فرعی تحقيق ،تحول بنيادین آموزشوپرورش ،تأليف کتابهای علمی و
استقرار سازمان یادگيرنده بهطور مشترک در اولویت اول ،مهارت مدیریت زمان در اولویت دوم،
استفاده از فناوریهای نوین در اولویت سوم ،مشارکتجویی در اولویت چهارم ،ارزشيابی برنامههای
آموزشی در اولویت پنجم ،مشاوره فردی-گروهی و سازمانی در اولویت ششم ،برنامههای آموزشی
مستمر در اولویت هفتم ،فرهنگسازی مطلوب در اولویت هشتم ،گسترش مهارت و دانش شغلی در
اولویت نهم ،انتقادپذیری در اولویت دهم ،فعالسازی نظام پاداش و تشویق در اولویت یازدهم مهارت
مدیریت دانش در اولویت دوازدهم ،خالقيت و نوآوری در اولویت سيزدهم و مسئوليت و تعهد
حرفهای در اولویت چهاردهمِ اولویتبندی عوامل مؤثر بر آموزش و بهسازی دبيران مقطع متوسطه
دوم شهر بجنورد قرار گرفتند.
عصر کنونی که آن را عصر ارتباطات و فناوری اطالعات مینامند ،نوع فعاليت در مقوله تعليم و
تربيت نيز متناسب با آن تغيير کرده است .ازیکطرف ،مدرسه سعی دارد با بهکارگيری شيوههای نو
بالندگی ،رشد و شکوفایی دانشآموزان (آیندهسازان فردا) را با هدایت برنامههای طراحیشده
تضمين کند و در این راه به طرق مختلف ایفای نقش مینماید و از طرف دیگر با ارتباط دوسویه و
منطقی بين معلم و دانشآموز ذهن دانشآموز را خالق و فعال نموده تا دانشآموز شنونده محض
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نباشد و بدین گونه بر خالقيتها و مشارکت آموزشی او افزودهشده تا مجهوالتی که در نظر دارد از
این طریق به معلوم تبدیل گردد.
ضرورت بازنگری در آموزههای آموزشی برای جهتدهی به خالقيتهای نو ،جهت ورود به یک
جریان یادگيری و یاددهی صحيح ،موجب تغيير در بعضی از روشهای ناکارآمد و کهنه در نگاههای
آموزشی است .امروزه نظام آموزشی با تحوالت شگرف جهانی مواجه است و برای نيازهای فردا
میبایست بستر مناسب را برای ورود به یک تحول ساختاری در آموزشوپرورش آماده نماید.
اصالح ساختار کيفی آموزشوپرورش چيزی نيست که در یک اقدام فوری آن را انجام داد بلکه
یک پروسه زمانی است که بنا به تقاضای جامعه نياز به هماهنگی قطعی دارد .از یکطرف برنامههای
منسجم برای زدودن غبار جهالت و پيکار با موانعی که بر سر راه کسانی که آمادهی یادگيری هستند
باید فراهم گردد .این موضوع میتواند از طریق کمک به خانوادهها ،ایجاد و توسعه امکانات آموزشی
در مناطق مختلف و محروم کشور ،توسعه آموزش رایگان و تشویق و ارتقا سطح فرهنگی جامعه
صورت گيرد .از طرف دیگر تغيير محتوای دروس با توجه به نيازهایی که در هر زمان احساس
میگردد ،فرایند توسعه کيفی فعاليتهای آموزشی و پرورشی را تقویت مینماید .بهکارگيری
روشهای کارآمد آموزشی جهانی که مورد تأئيد همه فعاالن تعليم و تربيت است بهعنوان یک گزینۀ
بیبدیل در روش های نظام آموزشی مورداستفاده قرار خواهد گرفت تا بتواند با توجه به زمان،
ضرورتها را پاسخ دهد .امروزه آزمونها و خطاهایی که در نظام تعليم و تربيت با تغيير مکرر
محتوای کتب درسی بدون هيچ بررسی کارشناسانهای انجام میگيرد ،مردود شناخته میشود.
هرچند نياز زمان اقتضا میکند که کتابهای آموزشی نيز متناسب با آن و با یک نيازسنجی و قوه
منطقی و کارشناسی تغيير کند .چنانچه به این موارد توجه نشود چهبسا آسيبهای جدی به بدنه
نظام آموزشوپرورش وارد آمده و ساختار آموزشی یک جامعه با تصميمات غيراصولی بهتدریج فلج
شود.
آموزشوپرورش می بایست با طراحی و تدوین راهبردهای صحيح مبتنی بر منطق و دوراندیشی
با نيازهای نسل حاضر هماهنگ و همراه شده و با اتخاذ تدابيری کارشناسانه ،ضمن رفع اضطراب و
نگرانیهای حوزه تعليم و تربيت ،بستر فعال هدایت برنامههای آموزشی را در عرصههای دینی،
فرهنگی ،اجتماعی و ...آماده نماید.
در راستای یافتههای پژوهش ،موارد ذیل پيشنهاد میگردد:
 جذب و تربيت نيروی انسانی کارآمد در عرصۀ تعليم و تربيت؛ به نظر میرسد که توسعه وارتقای مراکز تربيتمعلم(دانشگاه فرهنگيان) می تواند گامی جدی و مؤثر برای حصول اهداف تعليم و
تربيت متناسب با نيازهای کنونی به شمار رود.
 -ساماندهی نيروهای فکری در عرصۀ تعليم و تربيت برای پيشبرد مقاصد آموزشوپرورش.
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 پرهيز از روشهای سخت گيرانه و افراطی در حوزۀ آموزشی و تربيتی (کارشناسان تعليم وتربيت افراط و تفریط را از آسيبهای جدی و غيرقابلجبران در حوزۀ تعليم و تربيت میدانند).
 هدایت روشهای مناسب در جهت ارتقای فرهنگ جامعه خصوصاً در سطح مدارس(بيندانشآموزان) بهمنظور ایجاد خودباوری و رشد و اقناع درونی نوجوانان و جوانان.
تحول و بازنگری در محتوای برخی دروس آموزشی و تربيتی با توجه به نيازهای جهانی.تحول ساختاری و مدیریتی در آموزشوپرورش با این نگاه که اگر مدیریت توانمند با راهبرهایگالننگر در آموزشوپرورش شکل گيرد سبب تغيير در حوزههای موردنياز کنونی آموزشی و تربيتی
شده و توسعه کيفی را در پی خواهد داشت.
از این منظر ،آموزشوپرورش میبایست برای اجرای برنامههای آموزشوپرورش برای حصول
اهداف عاليه نظام آموزشی مبتنی بر کيفيت و نتایج تأثيرگذار در عرصه تعليم و تربيت ،نيروی
انسانی مجر ب را با هدایت مراکز آموزشی در مقاطع مختلف مهيا سازد .تربيت نيروهای مجرب سبب
خواهد شد شيوههای آموزشی و تربيتی طراحی شده به نحو شایسته در جریان آموزش قرار گرفته و
اهداف پيشبينیشده را تضمين نمایند.
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