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چكيده
روش پژوهش از. هدف اصلي پژوهش حاضر، ارزيابي تضمين كيفيت در آموزش نومعلمان با روش تحليل اهميت ـ عملكرد بود

ها،نياز، از طريق مصاحبه و دو پرسشنامه احصاء شده از مصاحبههاي كيفي و كمي مورد نوع آميخته اكتشافي كه در آن، داده
كننده در دورهشركت 110اي شامل نمونه آماري در بخش كمي به كمك روش نمونه گيري تصادفي طبقه. جمع آوري شدند

ن نمونه انتخابمدرس به عنوا 16كننده و شركت 30گيري هدفمند تعداد مدرس و در بخش كيفي با شيوه نمونه 25آموزشي و 
ها، از نظر متخصصانهاي كيفي، از روش چك كردن اعضاء و جهت تعيين روايي پرسشنامهبه منظور تعيين روايي داده. شدند

79/0براي پرسشنامه فراگيران و  88/0(ها، با استفاده  از روش آلفاي كرونباخ همچنين پايايي پرسشنامه. استفاده به عمل آمد
هايها، از روش تحليل محتواي كيفي مصاحبه و همچنين روشبه منظور تحليل داده. ، محاسبه گرديد)رسانبراي پرسشنامه مد

در نهايت پس. همبسته و فرمول نمره افتراقي، استفاده شد tآماري شامل همبستگي پيرسون و اسپيرمن، ضريب تعيين، آزمون 
ـ عملكرد، ماتريس تضمين كيفيت آموزش منابعروش تحليل اهميت هاي كيفيت در آموزش منابع انساني، بامؤلفهاز شناسايي 

نتايج. براي تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني سيستيم آموزشي ايران ارائه گرديد مؤلفه 48انساني جديدي مشتمل بر 
مدت زمان دوره با هاي مطلوب و مناسب بودن مركز آموزشي، تناسبنشان داد كه مدرسان و فراگيران به طور مشترك شاخص

هاي مربوطه، و تسلط نو معلمان به مطالب پيش نيازحجم محتوا، همسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت
.يادگيري محتواي دوره آموزشي، را به عنوان مهمترين شاخصهاي تضمين كيفيت آموزش نو معلمان عنوان كرده اند

.ي، تضمين كيفيت، مدل تحليل اهميت ـ عملكردآموزش منابع انسان: واژگان كليدي
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Abstract 
The main purpose of the present study was to evaluate the quality assurance in new 
hired teachers training using the importance-performance analysis model. The 
research method was exploratory mixed in which the required qualitative and 
quantitative data were collected through interviews and two questionnaires retrieved 
from interviews. The statistical sample was selected by quantitative stratified random 
sampling method including 110 participants and 25 teachers. 30 participants and 16 
teachers were selected through purposeful sampling. In order to determine the validity 
of the qualitative and quantitative data, member checking method and experts review 
were used respectively. The reliability of the questionnaires was calculated using 
Cronbach's alpha method (0.88for learners questionnaire and 0.79 for teachers 

questionnaire). Data were analyzed using qualitative content analysis method and 
statistical methods including Pearson correlation and Spearman correlation 
coefficient, determination coefficient, correlation t-test and differential scoring 
formula. Finally, after identifying the quality components in new teachers training, a 
new Performance Assessment Matrix with 48 component was presented to improve the 
quality of teachers training in Iran. The results showed that instructors and learners 
shared the desirability and appropriateness of the educational center, the proportion of 
the duration of the course with the volume of content, the relative level of new 
teachers in terms of their respective knowledge and skills, and the new teachers' 
mastery of the required content. Learning the content of the curriculum has been cited 
as one of the most important indicators of quality assurance for new teachers. 

Key words: Human Resource Education, Quality Assurance, Importance - 
Performance Analysis Model. 
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مقدمه
رشد حرفه اى آنان و بوده وترين عامل در باال بردن كيفيت يادگيرى دانش آموزان معلمان مهم

از سوي ديگر. شـناخت موانعى كه بر سـر راه اين رشـد قرار دارد از اهميت زيادى برخوردار است
كارگزار داشته ودريس شايسته با مفهوم كيفيت معلم پيوندي تنگاتنگ شايستگي در تدريس و ت

و اساسي در اجراي تدريس شايسته، معلم است كه بخشي از كيفيت آن، از طريق نحوه آموزش
آموزش]. 17[شود مي تأمينو آشناسازي بدو خدمت  سازيمعلم طي دوره آماده ايتوسعه حرفه

معلمِ باكيفيت در بهبود كيفيت آموزش، ايجاد تناسب در سطوح آموزش و ارتقاي جايگاه تدريس
شوند، آموزشهايي كه از طريق آن معلمان استخدام ميروشبنابراين . دارد اي نقش اساسيحرفه
كنند، ارتباط مستقيمي با نتايج يادگيري و كاهش نابرابري دارداي پيدا ميبينند و توسعه حرفهمي

شدهوينهاي درسي و آموزشي و اهداف تداي در موفقيت برنامهكننده معلمان نقش تعيين]. 20[
- مي تأثيربدو خدمت هاي آموزشي آموزش و كيفيت دوره هاز نحو آنهاعمل و نگرش ه شيوو  دارند

به سبب ان تازه كارمعلم ايي حرفههاي آموزش و توسعهبرنامهيفيت بنابراين ك]. 7[پذيرد 
موزش وآاي عمومي و به جاست؛ زيرا كيفيت گذاري در پيشبرد اهداف متعالي كشور، خواستهتأثير

آموز و رشد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتي اقتصاديبر كيفيت تربيت دانش انمعلمنو  يتوسعه
].8[ جامعه اثرگذار است

، تضمين كيفيت است كه شاملانمعلم آموزش نوكيفيت در  و ارزيابي يكي از انواع بررسي
ريزي شده است كه از طريق آنههاي برنامها، فرايندها و فعاليتها، سياستگذاريمشيتمامي خط

مفهوم تضمين كيفيت بر حفظ، بهبود مستمر و ]. 13[ يابدكيفيت آموزش حفظ، ارتقا و توسعه مي
، بر فرايندهاي تبديل يكانمعلم نواي  توسعه حرفهسازي و  دارد و در آماده داللتارتقاي كيفيت 

اي و به عبارتي تدريس شايستههايفاي نقش حرف جهتي و خوب احرفهمعلمي فردي مبتدي به 
ينكها بنابراين ابزارهاي تضمين كيفيت بر فهم چگونگي توسعه يادگيري و تدريس و. متمركز است

پيشينه نظري و پژوهشي تضمين كيفيت در آموزش]. 15[ند كدام نيازها بايد مرتفع شود استوار
مناسب از متدولوژي و مفاهيم نومعلمان، نشانگر نوعي نقصان وكاستي در رابطه با بهره گيري

در واقع، اگرچه]. 1[دانش مديريت كيفيت در حوزه مطالعاتي آموزش و بهسازي منابع انساني است 
دانش مديريت كيفيت، جهت توسعه دانش در زمينه مديريت كيفيت آموزش منابع انساني، از

تر مورد مطالعه و تحقيق قرارها كمرسد اين قابليتهاي بسياري برخوردار است، به نظر ميقابليت
ها و الگوهايعدم انجام تحقيقات كافي در زمينه امكان سنجي كاربرد انواع روش]. 18[اند  گرفته
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و TQMمانند (موجود در دانش مديريت كيفيت، در بخش آموزش و عدم تعديل اين الگوها 
QFD (اي فوق در اينهاي آموزشي، موجب شده كاربرد الگوهمتناسب با خصوصيات سيستم

].12[هايي همراه باشد بخش، با نواقص و  دشواري
 ANSI/ASQCو  ISO10015 ،IWA-2 از سوي ديگر، استانداردهايي از قبيل

Z1.11  كه بر اساس مفاهيم و مفروضات استانداردISO9001جهت كاربرد در حيطه آموزش ،
رسد با مي بتي كه دارند، به نظرهاي مثو بهسازي منابع انساني، وضع شده اند، علي رغم جنبه

ماهيت آموزش، كمتر سازگاري داشته باشند، زيرا به منظور تجزيه و تحليل كيفيت آموزش، الزم
است تا بجاي تصور آموزش به عنوان يك فرايند توليد، آموزش از ديد يك خدمت، نگريسته شود

نابع انساني، در عرصه تئوري،شواهد موجود حاكي از آنست، كيفيت در آموزش و بهسازي م]. 21[
هاي پژوهشي به منظور شناخترو، انجام فعاليت ازاين. تحقيق و عمل، با كمبودهايي مواجه است

ها،هاي تضمين كيفيت در اينگونه از آموزشهاي كيفيت در آموزش نومعلمان و توسعه روشمؤلفه
.فرآيندي است كه از ضرورت و اهميت بسياري برخوردار است

، در چارچوب روش تحليل اهميت1ر پژوهش حاضر، وارد ساختن رويكرد كيفيت خدماتمحو
به عبارت. ، به منظور ارزيابي و تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني است)IPA(2عملكرد–

ديگر، در اين تحقيق تالش شده است از رويكرد كيفيت خدمات، به عنوان مبناي نظري شناخت
، به عنوان چارچوبي براي سنجش و تحليلIPAومعلمان  و از روش محتواي كيفيت آموزش ن

.آن است3تحليليهاي  مؤلفهها يا اثربخشي اين روش، شديداً وابسته به شاخص. آن، استفاده شود
در ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش منابع انساني، IPAگيري مناسب از بر اين اساس، بهره

با توجه به سازگاري بسيار مناسب. هاستت در اين نوع از آموزشهاي كيفيمؤلفهمستلزم شناسايي 
هاي فوق در چارچوبمؤلفهضروري است ]. 22[رويكرد كيفيت خدمات  با بخش آموزش 

.متدولوژي اين رويكرد، استخراج شوند
هاي زيادينشان دهنده آن است كه علي رغم قابليت IPAبررسي پيشينه پژوهشي روش 

رسد روش فوق براي پژوهشگران آموزشي مي تحليلي وجود دارد ليكن به نظركه در اين روش 

1. Service Quality Approach
2. Importance – Performance Analysis (IPA)
3. Analytical components
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چندان شناخته شده نيست و در زمينه بهره برداري  از آن در بخش آموزش، موارد زيادي مشاهده
.شودنمي

زنجيرة روابط مديريت هايتحليل اهميت ـ عملكرد شاخصهاي پژوهشي با عنوان يافته
كه شركتهاي مـوردنشان داد  سازي خودرو قطعه صنعت متوسط و كوچكهاي  شركت در تأمين

ضعيف بوده و مستلزم توجه حيـاتي تأمينمطالعـه در هفـت شـاخص كليـدي روابـط زنجيرة 
ه عوامـل يكپارچگي، اعتماد، تبادل اطالعات، قرارداد، تطبيقايـن شـاخصهـا مربـوط بـ. هسـتند

].24[ شوندپذيري، و روابط فردي مي
مندي مشتيريان در استفادههاي رضايتمؤلفه، حليل اهميت عملكردنتايج پژوهشي با عنوان ت

دو كه سازمان درنشان داد كه  )بانك پارسيان: مطالعه موردي(ازخدمات بانكداري الكترونيك 
ضايتمندي مشتريان توجه فوري براي بهبو در) امنيت(ارزش درك شده و ريسك درك شده  مؤلفه

].25[ وفاداري مشتري رتبه اول را كسب كرد مؤلفهدارد و 
تحليل اهميت ـ عملكرد عوامل مؤثر بر تصميم تماشاي يك مسابقةدر پژوهشي با عنوان 

گيري درمورد تماشاي يك امل اثرگذار بر تصميمع 32كه از ميان اين نتيجه حاصل شد  فوتبال
عامل در ناحية تمركز بر آن و هفت عامل در 22مسابقة فوتبال، سه عامل در ناحية اولويت كم، 

اند ذكر است عواملي كه در ناحية اولويت كم قرار گرفته  شايان. اند ناحية حفظ عملكرد قرار گرفته
باشند؛ عوامل موجود در ه و نيازمند به اصالح فوري نميكننده نبود براي عملكرد سيستم، تهديد

 در اولويت بااليي قرار دارند؛  ناحية تمركز بر آن نيازمند به اقدام اصالحي فوري بوده و از اين منظر
باشند، بلكه از تنها از نظر تماشاگران مهم مي عوامل جاي گرفته در ناحية حفظ عملكرد نيز نه

.]26[ت اصل شده اسها رضايت ح عملكرد آن
سنجش و تحليل كيفيت خدماتدر پژوهشي با عنوان ) 1392(حسيني ،وطن خواه ،بني اسدي

عموميهاي  از ديدگاه بيماران در بيمارستان عملكرد -ابزار تحليل اهميتبيمارستان با استفاده از 
)25/3= ميانگين(در بين ابعاد كيفيت خدمات، ابعاد اعتماد و پاسخگويي، دريافتند كه منتخب تهران

.باالترين اهميت را داشته است) 55/3= ميانگين (پذيري اجتماعي باالترين عملكرد و مسئوليت
بر اساس. مربوط به بعد سازمان خدمات بوده است) 11/3= ميانگين(ملكرد و اهميت ترين عپايين

عملكرد، براي هر بيمارستان راهبرد مطلوب جهت بهبود هر يك از ابعادـ  نتايج ماتريس اهميت
.]27[ هشتگانه كيفيت پيشنهاد شده است
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سازمان اين نتيجه ودنب دانشي بر موثر عوامل ـ عملكرد تحليل اهميتدر پژوهشي با عنوان 
كار هم از بعد اهميت و هم از بعد و  متغير فناوري و اهداف استراتژي كسبحاصل شد كه دو 

عملكرد در وضعيت مناسبي جهت استمرار قرار داشته و شش متغير نظير فرهنگ دانشي، ساختار و
عيت مناسبي قراراز بعد اهميت در سطح بااليي قرار داشته و ليكن از بعد عملكرد در وض... 

.]28[ اند گذاران و مجريان مربوطه بوده مشي اند و مستلزم تمركز بيشتر خط نداشته
جهت IPA و GAHP استفاده از رويكردهايدر پژوهشي با عنوان ) 1394(الله و معيني 
فرآهم مؤلفهآموزشي نشان دادند كه  ارتقاي كيفي خدمات بندي عوامل موثر برشناسايي و اولويت

در اولويت اول و ارائه منابع مطالعاتي مناسب و 88108وردن تجهيزات و امكانات آموزشي با وزن آ
در اولويت 88100در اولويت دوم و وجود برنامه آموزشي با كيفيت با وزن  88156به روز با وزن 

پايان در. باشندهاي بعدي ميدر اولويت 88805كمتر از هاي  باشد و بقيه عوامل با وزن مي سوم
.]29[ جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي پيشنهاداتي ارائه شده است

هاي آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني بررسي كيفيت فعاليتدر پژوهشي با عنوان 
بين ديدگاهاين نتيجه دريافت شد كه  )ـ عملكرد بر اساس مدل تحليل اهميت(سينا  دانشگاه بوعلي

تفكيك همه هاي آموزشي درمجموع و به جود و مطلوب كيفيت فعاليتدانشجويان درباره وضع مو
تفاوت شكاف در مؤلفه هدف، محتوا،. داري وجود دارد ابعاد مورد بررسي، شكاف منفي و معني

،-346/1، -060/1ترتيب  هاي ارزشيابي به روش تدريس، استادان، ساختار، امكانات و شيوه
ترتيب به ابعاد امكانات، بيشترين شكاف، به. بود -886/0و  -472/1، -249/1، -121/1، -886/0

.]30[ هاي ارزشيابي مربوط بود هاي استادان، هدف، روش تدريس و شيوه محتوا، ساختار، ويژگي
هاي صالحيت ارزيابي جهت ـ عملكرد كاربست الگوي تحليل اهميتدر پژوهشي ديگر با عنوان 

عاطفي، و ـ حركتي هاي رواني در مقايسه با صالحيتكه  اساتيد اين نتيجه بدست آمد اي حرفه
تحليل محتواي. است بوده تري پايين سطح در شناختي هاي صالحيت زمينه در اساتيد عملكرد
كارهاي شناسايي شده در اين بخش، عبارت از تجهيز تمام ترين راه ها نشان داد كه مهم مصاحبه
هاي عملي دانشجويان، و توجه به ه فعاليتهاي درس به سيستم هوشمند، اهميت دادن ب كالس

].31[ تخصص اساتيد در ارائه واحدهاي درسي بود
رد اينعملك /مبناي مدل تحليل اهميت ضمين كيفيت در آموزش بردر پژوهشي با عنوان ت

در زمينه ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش و بهسازي منابع IPA دلنتيجه حاصل شد كه م
شناسي  آموزشي را آسيب تواند با جزئيات كامل، سيستم يي برخوردار است و ميانساني، از توان باال
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در پژوهشي ديگر با]. 5[د گيري براي بهبود و تضمين كيفيت، كمك نماي نموده و به فرآيند تصميم
آموزش ضمن خدمت بر مبناي مدل تحليل اهميتهاي  از دوره كاركنانتحليل رضايتمندي عنوان 

رضـايتمندي از خـدمات ارائـه شـده در سيـستمكت مخابرات، نتايج نشان داد كه د در شرعملكرـ
هـا، رضـايتمندي از دورهمؤلفهآموزشي مورد بررسي، اگرچه در حد كامل نيست، امـا در اكثـر 

ها، ازمؤلفه، انجام اقدام اصالحي در بقيه مؤلفهسطح قابل قبول قرار داشته و بجز چند  آموزشي، در
].6[ ت الزم برخوردار نيستفوري

در پژوهشي با عنوان طراحي الگوي تضمين كيفيت آموزش منابع انساني در چارچوب روش
با برخورداري از انعطاف IPAاين نتيجه حاصل شد كه الگوي ) IPA(عملكرد  -تحليل اهميت 

ي را ارزشيابي وپذيري باال و تحليل ترسيمي و چند بعدي، قادر است كيفيت در آموزش منابع انسان
آسيب شناسي  نمايد و با شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم آموزشي و ارائه راهبرد جهت بهينه

كيفيت در آموزش منابع انساني، زمينه مناسبي براي ارتقاي كيفيت آموزشيهاي  مؤلفهسازي 
ي بودن سازمانعملكرد عوامل موثر بر دانشـ تحليل اهميت در پژوهشي با عنوان ]. 3[فراهم آورد 

كار هم از بعد اهميت و و  فناوري و اهداف استراتژي كسبهاي متغيراين نتيجه حاصل شد كه 
هم از بعد عملكرد در وضعيت مناسبي جهت استمرار قرار داشته و شش متغير نظير فرهنگ دانشي،

وضعيت مناسبياز بعد اهميت در سطح بااليي قرار داشته و ليكن از بعد عملكرد در ... ساختار و
].4[ اند گذاران و مجريان مربوطه بوده مشي اند و مستلزم تمركز بيشتر خط قرار نداشته

هاي كيفيتمؤلفهبررسي پيشينه پژوهش، حاكي از فقدان تحقيقات ميداني در زمينه شناسايي 
حليليها براساس روش تمؤلفهدر آموزش نو معلمان بر مبناي رويكرد كيفيت خدمات و تحليل اين 

IPA هاي قبلي ميهمچنين در نقد پژوهش. به منظور ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش است -

هاي حوزه تضمين كيفيت آموزش كاربرد واژه كيفيت، برتوان اذعان داشت كه در اغلب پژوهش
مبناي نظري مشخصي، مبتني نيست؛ الگو يا روش جديدي براي تضمين كيفيت آموزش طراحي

هاي كمي بودهها بر مبناي دادهصرفا به كاربرد مدل معيني محدود شده است؛ يافتهنشده و تحقيق 
هاي كيفيت آموزش منابع انساني، ازمؤلفهكيفي استفاده نشده است؛ در شناسايي هاي  و از داده

تحقيقات ميداني استفاده نشده است؛ تحقيق در چارچوب متدولوژي دانش مديريت كيفيت، انجام
پژوهش حاضر با رويكردي آميخته در وهله اول با تحقيق كيفي متمركز بر. نشده است

ـهاي  مصاحبه عميق و در بخش دوم از رويكرد كمي تجزيه و تحليل مبتني بر ماتريس اهميت
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همچنين انجام پژوهش حاضر در بافت آموزش و پرورش و به طور. عملكرد استفاده شده است
.استخاص در مورد نومعلمان بديع و نو 

روش پژوهش
هاي كيفياست  كه در آن، داده) كيفي ـ كمي(آميخته اكتشافي هاي  تحقيق حاضر از نوع پژوهش

و كمي مورد نياز، از طريق مصاحبه و دو پرسشنامه، جمع آوري شد؛ جامعه آماري شامل تمامي نو
ضمن خدمت بودآموزشي بدو و هاي  و نيز تمامي مدرسين دوره 1397الي  1394معلمان سالهاي 

16نفر از نومعلمان و  30كه به منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند، 
21نو معلم و  95مدرس و براي اجراي پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 

در بخش كيفيجهت جمع آوري داده ها . آموزشي به عنوان نمونه انتخاب شدندهاي  مدرس دوره
به منظور تعيين. از ابزار چك ليست و در بخش كمي از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

كيفي، از روش چك كردن اعضاء، وارسي كدهاي استخراج شده توسط همكاران  وهاي  روايي داده
.ه عمل آمدها، از نظر متخصصان استفاده بو جهت تعيين روايي پرسشنامه] 23[مشاركت كنندگان 

براي پرسشنامه 91/0(ها، با استفاده  از ضريب آلفاي كرونباخ در اين تحقيق، پايايي پرسشنامه
ها،در تحقيق حاضر براي تحليل داده. ، محاسبه گرديد)براي پرسشنامه مدرسان 90/0فراگيران و 

پيرسون هاي آماري شامل همبستگياز روش تحليل محتواي كيفي مصاحبه ها و همچنين روش
.همبسته و فرمول نمره افتراقي، استفاده گرديد tو اسپيرمن، ضريب تعيين، آزمون 

هايافته
ها و شاخصهاي كيفيت در آموزش نومعلمان كدامند؟ و بهمؤلفهجهت پاسخ به اين سوال كه 

ايبرمبن. كيفي، با فراگيران و مدرسان، مصاحبه كيفي انجام گرفتهاي  منظور جمع آوري داده
تعريفي كه در اين تحقيق از كيفيت آموزش منابع انساني، پذيرفته شده، پرسش از فراگيران و

ها رامدرسان درمورد انتظاراتشان  از يك دوره آموزشي مطلوب، مضمون سوال محوري مصاحبه
هاي كيفيت آموزش، از اعضاي گروهمؤلفهبه اين ترتيب، به منظور استخراج . تشكيل داده است

هاي آموزش ضمن خدمت، بايد چگونه باشد تا از نظر آنان، اينبرگزاري دوره "نه، سوال گرديدنمو
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در اين مصاحبه ها درصورت ضرورت و به. "هاي آموزشي، مطلوب و باكيفيت قلمداد شوددوره
استفاده شد تا اگر1گرديد از سواالت تعقيبي مي اقتضاي پاسخي كه از مصاحبه شوندگان دريافت

گويي و ابهامي در پاسخ، مصاحبه شونده وجود دارد، رفع شود و انتظارات مدرسان و فراگيرانكلي 
از يك دوره آموزشي مطلوب، بدون ابهام و كلي گويي و كامال شفاف، مشخص گردد و بدين

به منظور شناخت انتظارات نو. كيفيت آموزش منابع انساني، استخراج شودهاي  مؤلفهترتيب، 
رسان از يك دوره آموزشي مطلوب، ياداشت هايي كه از مصاحبه با آنان  تهيه شدهمعلمان و مد

به اين معني كه در محتواي. بود به روش كيفي و با استفاده از رويكرد ويرايشي، تحليل گرديد
ها،  هرآنچه بيانگر انتظارات فراگيران و مدرسان از يك دورهمطالب ياداشت شده از مصاحبه

كيفيت آموزشهاي  مؤلفهبود مشخص شد؛ اين انتظارات كه در واقع نشانگر آموزشي مطلوب 
)1(در جداول . پرسشنامه اوليه را تشكيل داده اندهاي  باشند، محتواي گويه مي منابع انساني،

انتظارات فراگيران و مدرسان مركز آموزشي مورد مطالعه، از يك دور آموزشي مطلوب،جمع
.بندي،گرديده است

  هاي آموزشي مطلوبانتظارات فراگيران و مدرسان از دوره. 1جدول  
آموزشيهاي  انتظارات مدرسان از دوره آموزشي مطلوبهايانتظارات نو معلمان از دوره  رديف

مطلوب
شغلي آنان راهايشركت در دوره آموزشي، دانش و مهارت 1

.افزايش دهد
زهنو معلمان، بدون اجبار و  با عالقه مندي و انگي

.آموزشي شركت نمايندهاي  باال در دوره
مطالب آموزشي، كاربردي و با وظايف و نيازهاي شغلي آنان  2

.مرتبط باشد
برنامه زماني جلسات كالس درس  به لحاظ كوتاه

.يا طوالني نبودن مدت جلسه، مناسب باشد
مطالب دوره آموزشي به گونه اي باشد كه براي پيشرفت 3

.ضرورت داشته باشد شغلي آينده آنان
فراگيران ضمن حضور منظم در كالس ها، در

درسي و مطالعه مطالب تدريسهاي  انجام پروژه
.شده، جديت و كوشش كافي داشته باشند

آموزشي بتواند نسبت بههايمطالب ارائه شده در دوره  4
.ديدگاه و نگرش آنان را بهبود بخشد موضوعات مختلف،

آموزشي، فارغ ازهاي  رهشركت فراگيران در دو
مسائل مادي و بر اساس احساس نياز دروني براي

.يادگيري باشد
مدرسان ضمن برخورداري از  تخصص ذيربط، بر  محتواي  5

.دوره آموزشي كامالَ تسلط داشته باشند
نو معلمان در يادگيري مطالب آموزشي موفقيت
الزم را كسب نمايند و به اهداف آموزشي دست

.يابند
آموزشيهايشود با سرفصلميكتب و جزواتي كه ارائه  6

.هماهنگ باشد و  مطالب غيره مرتبط، تدريس نشود
دوره آموزشي،هاي  بين مدت زمان دوره و سرفصل

.تناسب وجود داشته باشد

1. Follow-up question
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.در ارائه مطالب آموزشي از پراكنده گويي پرهيز نمايدو  7
، بيان شيوا و روان داشته باشدمدرس

كز آموزشي به امكانات و تجهيزات الزم مثلمر
وسايل كمك آموزشي، كارگاه، آزمايشگاه و غيره،

.مجهز باشد
كالس ها، پرازدحام نباشند و فراگيران از لحاظ .كادر اداري نسبت به كارآموزان، پاسخگو باشد  8

دانش و مهارتهاي مربوط به موضوع آموزشي، گروه
.متجانسي را تشكيل دهند

برنامه زماني بگونه ايالس ها بطور منظم برگزار شود وك  9
.باشد كه آنان بتوانند به سهولت در كالس ها شركت نمايند

نو معلمان به پيش نيازهاي آموزشي، تسلط داشته
آموزشي كه پيش زمينه هاي  باشند و در  دوره

.تحصيلي آنرا ندارند حضور نيابند
اثربخش استفاده نمايند ومدرسان از زمان كالس درس بطور  10

.بين زمان و محتواي دوره، تناسب وجود داشته باشد
فراگيران در كالس درس حالت منفعل نداشته

.باشند و در مباحث كالسي شركت كنند

آموزشي، از ارائه مطالب تكراري پرهيز شود وهايدر دوره  11
.مطالب جديد و به روز، تدريس شود

سمينارهاي چند ساعته، بهدر كليه آموزش ها حتي 
منظور ترغيب فراگيران به يادگيري، ارزيابي

.آموزشي حتما انجام شود
.محيط آموزشي از لحاظ پاكيزگي و آراستگي، مناسب باشد  12

مدرسان ضمن تسلط بر روشهاي تدريس، در استفاده از  13
.وسايل كمك آموزشي و مديريت كالس درس، توانمند باشند

شود براي يادگيريميفي كه براي كارآموزان تعيينتكالي  14
.مطالب آموزشي، مفيد باشد

مركز آموزشي به تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و  15
.سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب، مجهز باشد

مدرسان به آنان و نظراتشان احترام بگذارند و انگيزه آنان را  16
.براي يادگيري افزايش دهند

افراد حاضر در كالس، تفاوت وهايبين دانش و مهارت  17
.اختالف سطح زياد، وجود نداشته باشد

مدرسان انتظاراتشان را در آغاز دوره كامال بيان نموده و  18
ارزشيابي آموزشي، مستمر، منصفانه و متناسب با محتواي 

.آموزشي باشد
ازم مورد نياز ومحيط كالس درس از لحاظ اندازه، وسايل و لو  19

.صوتي مناسب باشدهايعدم وجود مزاحمت
مدرسان، به شنيدن تجربيات نو معلمان، عالقه مند باشند و  20

.بدون اكراه و با عالقه مندي به سواالت آنان پاسخ دهند
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متعدديهاي  مؤلفهپس از شناخت انتظارات فراگيران و مدرسان از دوره آموزشي مطلوب، 
پرسشنامه، توسط خبرگان بررسي و نهايتاً پنجاههاي  ها در قالب گويه مؤلفهاين . گرديداستخراج 

در گام بعد، محتواي. ،  قابل قبول، ارزيابي شد و  برحسب نظر آنان، مورد تعديل قرار گرفتمؤلفه
نيبراي اين منظور، يكي از متداول ترين روشها، بررسي مع. ها به روش كمي ارزيابي گرديد مؤلفه

باشد مي ،"كيفيت كلي"كيفيت، با  متغيري تحت عنوان هاي  مؤلفهداري همبستگي بين هريك از 
بر اين اساس، در تحقيق حاضر، در يكي ازسواالت پرسشنامه، نظر كلي پاسخ دهندگان  درباره

كيفيت آموزش باهاي  مؤلفهكيفيت دوره آموزشي،  مورد سوال قرار گرفت و همبستگي هريك از 
نتايج محاسبات نشان داد به. يت كلي دوره آموزشي، محاسبه و معني داري آن بررسي گرديدكيف

مناسب بودن  برنامه زماني جلسات كالس درس، به لحاظ كوتاه يا طوالني" مؤلفهغير از دو 
بهره گيري از آزمون امكان "و ) .r 0.160=Sig ,=0.23(، با مشخصات "نبودن مدت جلسه

r,=0.21(، با مشخصات "ترغيب نو معلمان به يادگيري مطالب آموزشيپايان دوره جهت 

0.182.=Sig( ،48 باقي مانده، با متغير كيفيت كلي آموزش، همبستگي معني دار داشته و مؤلفه
-هاي رديفمؤلفهكيفيت آموزش نومعلمان، پذيرفته شدند كه از آن ميان، هاي  مؤلفهلذا به عنوان 

باشند ليكن مي ، بين مدرسان و فراگيران، مشترك)1(جدول ) 37(و ) 34(، )27(، )4(، )1(هاي 
به عنوان مثال، مدرسان، وسايل. كنند مي هاي فوق را از ديدگاه خود مالحظهمؤلفههريك از آنان، 

كمك آموزشي را از منظر تسهيل آموزش؛ و فراگيران، اين وسايل را از منظر تسهيل يادگيري،
.ندده مي مورد توجه قرار

هاي احصاء شده، حاكي از نوعي سنخيت ميان برخي از آنها است؛مؤلفهبررسي محتواي 
مقوله بندي كردن، عبارت از عمل طبقه بندي كردن. توان آنها را مقوله بندي نمودبطوريكه مي

بندي بر اساس شباهت وعناصر تشكيل دهنده يك مجموعه به وسيله تمايز و بعد، گروه
براين اساس، در تحقيق حاضر، بر مبناي وجه مشترك. ل تعريف شده، استاز قبهاي  مالك
شامل؛ زمان، مدرسان، تسهيالت هاي كيفيت آموزش منابع انساني، در هشت مقولهمؤلفهها، مؤلفه

فيزيكي، محتوا، فراگيران، كادر آموزشي، برونداد آموزشي، و گروه بندي آموزشي، طبقه بندي
زمان، محتوا، مدرسان، گروه بندي و(بدست آمده، مضمون پنج مقولههاي  ولهاز بين مق. گرديده اند

.با پنج عنصر از عناصر كيفيت در الگوي اكر، هماهنگي قابل توجهي دارند) تسهيالت فيزيكي
هاي فوق، در درك كليت كيفيت سيستم آموزشي و مفهوم سازي نظري كيفيت آموزشمقوله

.برخوردارند منابع انساني، از اهميت بسياري
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هاي كيفيت در آموزش منابع انسانيها و شاخصمقوله.2جدول
كيفيتهاي  مقوله

آموزش
هاي كيفيت آموزششاخص رديف

تسهيالت فيزكي

فراهم بودن تجهيزات و امكانات كمك آموزشي 1
مطلوب بودن محيط آموزشي به لحاظ وجود تاسيسات گرمايشي و سرمايشي مناسب 2
...)ميز، صندلي و( و مناسب بودن لوازم و وسايل موجود در كالس راحت 3
مطلوب بودن مركز آموزشي از لحاظ برخورداري از كارگاه و يا آزمايشگاه  مورد نياز 4
جذابيت محيط آموزشي به لحاظ آراستگي و پاكيزگي 5
تناسب  اندازه كالس و لوازم موجود در آن،  با تعداد نو معلمان 6
صوتيهاي  مناسب بودن محيط آموزشي به لحاظ عدم وجود مزاحمت 7

مدرسان

موثر بودن روش تدريس مدرس در تسهيل يادگيري نو معلمان 8
تمايل مدرس به ارائه پاسخ كامل و روشن به سواالت نو معلمان 9

ايجاد انگيزه بيشتر در نو معلمان براي يادگيري مطالب آموزشي 10
روان بودن  توضيحات و گفتار مدرسروشن و 11
تسلط  مدرس بر محتواي آموزشي 12
تمايل  مدرس به دريافت پيشنهادات و نظرات نو معلمان در زمينه شيوه تدريس خود 13
محترمانه بودن رفتار و طرز برخورد مدرس با نو معلمان 14
نو معلمان در مباحث كالسيمشاركتتمايل مدرس به 15
موفقيت مدرس در روشن نمودن انتظارات خود از نو معلمان، در آغاز دوره آموزشي 16
توانايي مدرس در اداره اثربخش كالس درس 17
آموزشيهاي  انطباق مطالب تدريس شده در كالس، با سرفصل 18
توانايي مدرس در استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي 19
الس، به منظور پيشرفت يادگيري نو معلماناستفاده موثر از زمان ك 20
انسجام و نظم در ارائه و تدريس محتواي آموزشي 21
مناسب بودن  تكاليف تعيين شده براي نو معلمان، در درك بهتر مطالب آموزشي 22
تناسب روش ارزشيابي از نو معلمان، با محتواي آموزشي 23
رزشيابي از نو معلمانمتمايز كننده و منصفانه بودن روش ا 24
بازخورد به نو معلمان در مورد وضعيت پيشرفت شان در يادگيري مطالب، در طول دوره 25

آموزشي
انطباق  مدت زمان حضور مدرس در كالس  با برنامه زماني 26

گروه بندي
مربوط به موضوع دورههاي  همسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت 27

يآموزش
مناسب بودن محيط آموزشي به لحاظ شاخص  نسبت استاد به شاگرد 28
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محتوا

جديد بودن مطالب آموزشي 29
كاربردي بودن محتواي آموزشي 30
ارتباط محتواي آموزشي با نيازهاي شغلي نو معلمان 31
ه آموزشيتعيين شده با موضوع و محتواي دور...)كتاب، جزوه و(انطباق منابع آموزشي 32

پاسخگويي كادر اداري در زمينه درخواست ها و انجام امورات مربوط به نو معلمان 33  امور اداري

زمان
دوره آموزشيهاي  تناسب مدت زمان دوره با  حجم محتوا و سرفصل 34
مناسب بودن برنامه زماني تشكيل كالس ها 35
صوب و از پيش اعالم شدهانطباق زمان تشكيل كالس ها با برنامه زماني م 36

منابع انساني

تسلط نو معلمان به مطالب پيش نياز براي يادگيري محتواي دوره آموزشي 37
منظم بودن حضور نو معلمان در كالس درس 38
عالقمندي نو معلمان به موضوع دوره آموزشي 39
مشاركت نو معلمان در مباحث كالسي 40
)ديدگاه مدرسان(شركت در دوره آموزشي انگيزه نو معلمان براي 41
توجه نو معلمان به انجام تكاليف درسي و مطالعه مطالب تدريس شده در دوره آموزشي 42
)ديدگاه مدرسان(ميزان احساس نياز نو معلمان به يادگيري محتواي آموزشي  43
يدگاه نود(ضروري بودن شركت در دوره آموزشي براي پيشرفت شغلي نو معلمان  44

)معلمان

برونداد

موثر بودن شركت در دوره آموزشي، در افزايش دانش شغلي نو معلمان 45
شغلي نو معلمانهاي  موثر بودن شركت در دوره آموزشي، در افزايش مهارت 46
موثر بودن شركت در دوره آموزشي، در بهبود  ديدگاه و  نگرش  نو معلمان نسبت به 47

شيموضوع دوره آموز
)از نظر مدرسان( موفقيت نو معلمان در يادگيري مطالب آموزشي 48

كيفيت آموزش نومعلمان،هاي  مؤلفهشود، برخي از  مي مشاهده) 2(همچنانكه در جدول شماره 
به عنوان. ظاهراً، با هم همپوشاني دارند، ليكن به لحاظ محتوايي، تمايز ظريفي بين آنها وجود دارد

مقوله برونداد، يكسان تلقيهاي  مؤلفهممكن است با ساير ) 48(رديف مؤلفه، )2( مثال، در جدول
فوق، مدرس، موفقيت نو معلمان را در يادگيري آنچه به آنان آموزش داده، مؤلفهشود، ليكن در 

آموزشي، به دليل تدريسهاي  كند، درحاليكه ممكن است، علي رغم رعايت سرفصل مي ارزيابي
در. ه كه نو معلمان انتظار داشتند در طول دوره آموزشي بياموزند، تحقق نيابدسطحي مطالب، آنچ

ممكن است به داليل مختلف مثل جدي نبودن آزمون يا عدم برگزاري آزمون) 43(رديف  مؤلفه
رديف مؤلفه. پايان دوره، نو معلمان نياز چنداني به يادگيري مطالب آموزشي در خود احساس نكنند
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طورغير مستقيم،نشانگر انگيزه نو معلمان در بدو شركت در دوره آموزشي است،نيز، به ) 44(
، منعكس كننده نظر مدرسان در مورد انگيزه نو معلمان در حين دوره،)41(رديف  مؤلفهدرحاليكه 

نيز بيانگر نوعي گرايش دروني مثبت است اما ضرورتاً ناظر به رفتار) 39(رديف  مؤلفه. باشد مي
، ضرايب همبستگي وسهم)4(و) 3(هاي  در جداول شماره.  رو با انگيزه، متفاوت استنيست؛ ازاين
كيفيت آموزش با متغير كيفيت كلي آموزشي و سطح معني داري آنها بههاي  مؤلفههريك از 

.تفكيك ديدگاه فراگيران و ديدگاه مدرسان، ارائه شده است
خص هايي است، كه شركت، مستلزم استفاده از شاIPAكسب نتايج درست از روش 

.كنند مي آموزشي، استفادههاي  آموزشي از آن براي قضاوت درباره كيفيت دورههاي  كنندگان دوره
گيرند، بنيان اصلي مي ها  يا شاخص هايي كه مبناي تحليل قرار مؤلفهازاينرو، شناخت دقيق 

ساس، پس از محاسبهبر اين ا. آورد مي را فراهم  IPAتضمين كيفيت آموزش در چارچوب روش 
كيفيت آموزش با متغيركيفيت كلي آموزش،و تعيين سطحهاي  مؤلفههريك از ) rxy(همبستگي

ها، محاسبه گرديد؛ ضريب تعيين، مهمترين مؤلفه) r2(، ضريب تعيين ).Sig(معني داري آنها 
ن نشانضريب تعيي. را توضيح داد yو  xتوان رابطه بين دو متغير  مي معياري است كه با آن

به اين ترتيب، با]. 9[شود  مي تبيين xتوسط نمرات  yدهد كه چند درصد واريانس نمرات  مي
هاي را در تبيين كيفيت دوره) x(هاي كيفيت مؤلفهتوان سهم هريك از  مي استفاده از اين ضريب

ز نوبه دست آمده اهاي  ها و ضرايب مورد بحث،به تفكيك داده مؤلفه. ، مشخص نمود)y(آموزشي
.، نشان داده شده است)4(و ) 3(هايمعلمان و مدرسان، در دو بخش، در جداول شماره
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ديدگاه(كيفيت آموزش در تبيين كيفيت كلي دوره آموزشي هايمؤلفهسهم. 3جدول 
)مدرسان

rxy Sig.  r2كيفيت آموزشهاي  مؤلفه  رديف

0.720.0000.52دوره آموزشيباال بودن انگيزه نو معلمان براي شركت در1
0.670.0000.45موفقيت نو معلمان در يادگيري مطالب آموزشي2
0.42 0.001 0.65 توجه نو معلمان به انجام تكاليف درسي و مطالعه مطالب تدريس شده در دوره آموزشي 3
0.630.0010.40احساس نياز نو معلمان به يادگيري محتواي آموزشي4
0.620.0010.38ندي نو معلمان به موضوع دوره آموزشيعالقم5
0.36 0.002 0.60 دوره آموزشيهايتناسب مدت زمان دوره با  حجم محتوا و سرفصل 6
0.36 0.002 0.60 مطلوب بودن مركز آموزشي از لحاظ برخورداري از كارگاه و يا آزمايشگاه  مورد نياز 7
0.29 0.005 0.54 ظ شاخص  نسبت استاد به شاگردمناسب بودن محيط آموزشي به لحا 8
0.26 0.010 0.51 تسلط نو معلمان به مطالب پيش نياز براي يادگيري محتواي دوره آموزشي 9

0.490.0120.24فراهم بودن تجهيزات و امكانات كمك آموزشي10
0.23 0.014 0.48 وع دوره آموزشيمربوط به موضهايهمسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت 11
0.460.0180.21منظم بودن حضور نو معلمان در كالس درس12
0.460.0180.21مشاركت نو معلمان در مباحث كالسي13
0.05 0.160 0.23 مناسب بودن  برنامه زماني جلسات كالس درس  به لحاظ كوتاه يا طوالني نبودن مدت جلسه 14
از15 گيري آموزشيبهره مطالب يادگيري به معلمان نو ترغيب جهت دوره پايان 0.210.1820.04آزمون

شغلي نوهاي  افزايش مهارت "هاي  مؤلفهقابل استنباط است، ) 4(و ) 3(همچنانكه از جداول 
ضروري بودن شركت در"، "ارتباط محتواي آموزشي با نيازهاي شغلي نو معلمان  "،"معلمان 

باال بودن انگيزه نو معلمان براي شركت " مؤلفهو  "براي پيشرفت شغلي نو معلمان دوره آموزشي 
درصد بوده و نقش مهمي در كيفيت آموزش 50، داراي ضريب تعيين باالتر از "در دوره آموزشي 
ها نيز اگرچه از ضريب تعيين بااليي برخوردار نيستند ليكن از مؤلفهبرخي از . منابع انساني دارند

،IPAيكه  با كيفيت كلي آموزش، همبستگي معني دار  دارند لذا بهره گيري از آنها در روش آنجا
.باشد مي جهت تضمين كيفيت آموزش، مناسب
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 كيفيت آموزش در تبيين كيفيت كلي دوره آموزشيهايمؤلفهسهم.4جدول 

)ديدگاه فراگيران(
 rxy Sig.  r2 كيفيت آموزشهايمؤلفه  رديف

0.62 0.000 0.79 شغلي نو معلمان هايودن شركت در دوره آموزشي، در افزايش مهارتموثر ب 1
0.59 0.000 0.77 ارتباط محتواي آموزشي با نيازهاي شغلي نو معلمان  2
0.52 0.000 0.72 ضروري بودن شركت در دوره آموزشي براي پيشرفت شغلي نو معلمان 3
0.46 0.000 0.68 افزايش دانش شغلي نو معلمانموثر بودن شركت در دوره آموزشي، در  4
0.44 0.000 0.66 موثر بودن روش تدريس مدرس در تسهيل يادگيري فراگيران  5
0.630.0000.40تسلط  مدرس بر محتواي آموزشي  6
تعيين شده با موضوع و محتواي دوره...)كتاب، جزوه و(انطباق منابع آموزشي  7

آموزشي
0.580.0000.34

0.570.0000.32انسجام و نظم در ارائه و تدريس محتواي آموزشي  8
0.30 0.000 0.55 آموزشيهايانطباق مطالب تدريس شده در كالس، با سرفصل  9

0.550.0000.30مناسب بودن برنامه زماني تشكيل كالس ها  10
0.29 0.000 0.54 وزشيدوره آمهايتناسب مدت زمان دوره با  حجم محتوا و سرفصل  11
0.29 0.000 0.54 تمايل مدرس به ارائه پاسخ كامل و روشن به سواالت نو معلمان  12
0.28 0.000 0.53 استفاده موثر از زمان كالس، به منظور پيشرفت يادگيري نو معلمان  13
موثر بودن شركت در دوره آموزشي، در بهبود  ديدگاه و  نگرش  نو معلمان نسبت  14

ه موضوع دوره آموزشيب
0.530.0000.28

0.520.0000.27كاربردي بودن محتواي آموزشي  15

0.26 0.000 0.51 مناسب بودن  تكاليف تعيين شده براي نو معلمان،  در درك بهتر مطالب آموزشي  16
مطلوب بودن مركز آموزشي از لحاظ برخورداري از كارگاه و يا آزمايشگاه  مورد  17

نياز
0.510.0000.26

0.26 0.000 0.51 ايجاد انگيزه بيشتر در نو معلمان براي يادگيري مطالب آموزشي  18
0.510.0000.26روشن و روان بودن  توضيحات و گفتار مدرس  19
0.25 0.000 0.50 توانايي مدرس در استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي  20
0.470.0000.22ت كمك آموزشيفراهم بودن تجهيزات و امكانا  21
0.460.0000.21توانايي مدرس در اداره اثربخش كالس درس  22
0.460.0000.21جديد بودن مطالب آموزشي  23

مربوط به موضوعهايهمسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت  24
دوره آموزشي

0.450.0000.20
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0.20 0.000 0.45 پيش نياز براي يادگيري محتواي دوره آموزشيتسلط نو معلمان به مطالب  25
0.15 0.000 0.39 انطباق زمان تشكيل كالس ها با برنامه زماني مصوب و از پيش اعالم شده   26
تمايل  مدرس به دريافت پيشنهادات و نظرات نو معلمان در زمينه شيوه تدريس  27

خود
0.380.0000.14

0.14 0.000 0.38 رفتار و طرز برخورد مدرس با نو معلمانمحترمانه بودن  28
0.14 0.000 0.37 روشن نمودن انتظارات خود از نو معلمان، در آغاز دوره آموزشي توسط مدرس  29
0.13 0.000 0.36 ...)ميز، صندلي و(راحت و مناسب بودن لوازم و وسايل موجود در كالس  30
0.13 0.000 0.36 لمان در مباحث كالسينو معمشاركتتمايل مدرس به  31
0.12 0.000 0.35 تناسب روش ارزشيابي از نو معلمان، با محتواي آموزشي  32
بازخورد به نو معلمان در مورد وضعيت پيشرفت شان در يادگيري مطالب، در طول  33

دوره آموزشي
0.350.0000.12

0.12 0.000 0.34 يجذابيت محيط آموزشي به لحاظ آراستگي و پاكيزگ  34
0.12 0.000 0.34 انطباق  مدت زمان حضور مدرس در كالس  با برنامه زماني  35
0.12 0.000 0.34 پاسخگويي كادر اداري در زمينه درخواست ها و انجام امورات مربوط به نو معلمان  36
مطلوب بودن محيط آموزشي به لحاظ وجود تاسيسات گرمايشي و سرمايشي  37

مناسب
0.330.0010.11

0.11 0.001 0.33 تناسب  اندازه كالس و لوازم موجود در آن،  با تعداد نو معلمان  38
0.11 0.000 0.33 صوتيهايمناسب بودن محيط آموزشي به لحاظ عدم وجود مزاحمت  39
0.11 0.001 0.33 متمايز كننده و منصفانه بودن روش ارزشيابي از نو معلمان  40

هاي كيفيت آموزش، در تبيين رضايتمندي ازمؤلفهنظور پاسخ به اين سوال كه سهم به م
آموزشي، چه اندازه است؟، در يكي از سواالت پرسشنامه، رضايت پاسخ دهنگان،  از دورههاي  دوره

به منظور تجزيه و تحليل داده ها، ضرايب  همبستگي بين هريك. آموزشي، مورد سوال قرار گرفت
كيفيت با متغير رضايت از دوره آموزشي، و همچنين ضرايب تعيين مربوطه  محاسبههاي  مؤلفهاز 

،)5(همچنانكه در جدول . نشان داده شده است) 6(و ) 5(نتايج اين محاسبات، در جداول . گرديد
، داراي باالترين ضريب"انگيزه نو معلمان براي شركت در دوره آموزشي  "قابل مشاهده است، 

هايمؤلفه. كند مي درصد واريانس متغيير رضايت از دورههاي آموزشي، را تبيين 59ه و تعيين بود
با متغير رضايت از دوره آموزشي، از ضريب همبستگي معني دار، برخوردار) 15(و ) 14(هاي رديف

.نمي باشند



ديريت بر آموزش سازمانهام

306

آموزشي، واي ه كيفيت آموزش با رضايت فراگيران از دورههاي  مؤلفهبه منظور بررسي رابطه 
گردآوري شدههاي  ها در تبيين رضايت فراگيران، داده مؤلفهمشخص ساختن نقش هريك از اين 

از فراگيران، تحليل گرديد و ضرايب همبستگي و ضرايب تعيين آنها محاسبه شد، نتيجه اين
ؤلفهمهمچنانكه در اين جدول قابل مشاهده است ؛ . ، نشان داده شده است)6(محاسبات در جدول 

ضروري"، "شغلي نو معلمانهاي  موثر بودن شركت در دوره آموزشي، در افزايش مهارت"هاي
ارتباط محتواي آموزشي" مؤلفهو  "بودن شركت در دوره آموزشي براي پيشرفت شغلي نو معلمان

باشند و لذا در تعيين مي درصد برخوردار 50، از ضريب تعيين باالي "با نيازهاي شغلي نو معلمان
ها، مورد توجه قرارمؤلفهبايست بيش از ساير  مي رضايت فراگيران، نقش مهمي برعهده دارند و

كيفيت آموزش در تبيين رضايت مدرسان از دورههايمؤلفهسهم.5جدول 
 آموزشي

rs  Sig.  r2كيفت آموزش منابع انسانيهاي لفهمؤ  رديف

0.770.0000.59انگيزه نو معلمان براي شركت در دوره آموزشي  1
0.58 0.000 0.76 مناسب بودن محيط آموزشي به لحاظ شاخص  نسبت استاد به شاگرد  2
0.49 0.000 0.70 زشيتوجه نو معلمان به انجام تكاليف درسي و مطالعه مطالب تدريس شده در دوره آمو  3
0.630.0010.40موفقيت نو معلمان در يادگيري مطالب آموزشي  4
0.38 0.001 0.62 مطلوب بودن مركز آموزشي به لحاظ فراهم بودن تجهيزات و امكانات كمك آموزشي  5
0.620.0010.38عالقمندي نو معلمان به موضوع دوره آموزشي  6
ه لحاظ برخورداري از كارگاه يا آزمايشگاه مجهز و موردمناسب بودن مركز آموزشي ب  7

نياز
0.590.0020.35

0.32 0.003 0.57 دوره آموزشيهايتناسب مدت زمان دوره با  حجم محتوا و سرفصل  8
0.540.0050.29مشاركت نو معلمان در مباحث كالسي  9

0.530.0070.28احساس نياز نو معلمان به يادگيري محتواي آموزشي  10
0.27 0.008 0.52 تسلط نو معلمان به مطالب پيش نياز يادگيري محتواي دوره آموزشي  11
0.510.0090.26منظم بودن حضور نو معلمان در كالس درس  12
مربوط به موضوع دورههايهمسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت  13

آموزشي
0.470.0150.22

بودن  برنامه زماني جلسات كالس درس  به لحاظ كوتاه يا طوالني نبودن مدت مناسب  14
جلسه

0.320.0760.10

آموزشي  15 مطالب يادگيري به معلمان نو ترغيب در دوره پايان آزمون از گيري 0.150.2570.02بهره
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ها نيز با متغير رضايت از دوره آموزشي، از ضريب همبستگي معني دار، برخوردار مؤلفهبقيه . گيرند
.باشند مي

وزشيآمهاي  هاي كيفيت در تبيين رضايت نو معلمان از دورهمؤلفهسهم . 6جدول 
rsSig.r2كيفت آموزش منابع انسانيهاي  مؤلفهrsSig.r2

موثر بودن شركت در دوره آموزشي، 0.64 0.000 0.80
شغلي نوهاي  در افزايش مهارت

معلمان

روشن و روان بودن  توضيحات و
گفتار مدرس

0.400.0000.16

ضروري بودن شركت در دوره 0.55 0.000 0.74
فت شغلي نوآموزشي براي پيشر

معلمان

محترمانه بودن رفتار و طرز برخورد 
مدرس با نو معلمان

0.390.0000.15

ارتباط محتواي آموزشي با نيازهاي  0.52 0.000 0.72
شغلي نو معلمان

تناسب روش ارزشيابي از نو معلمان،
با محتواي آموزشي

0.390.0000.15

موزشي،موثر بودن شركت در دوره آ 0.41 0.000 0.64
در افزايش دانش شغلي نو معلمان

روشن نمودن انتظارات خود از نو 
معلمان، در آغاز دوره آموزشي توسط

مدرس

0.390.0000.15

تسلط نو معلمان به مطالب پيش نياز كاربردي بودن محتواي آموزشي 0.34 0.000 0.58
براي يادگيري محتواي دوره آموزشي

0.370.0000.14

مناسب بودن روش تدريس مدرس 0.32 0.000 0.57
جهت تسهيل يادگيري نو معلمان

متمايز كننده و منصفانه بودن روش 
ارزشيابي از نو معلمان

0.380.0000.14

تناسب حجم محتواي دوره آموزشي، 0.31 0.000 0.56
با مدت زمان دوره

مندي مدرس به دريافت عالقه
هپيشنهادات و نظرات نو معلمان در زمين

شيوه تدريس خود

0.380.0000.14

شركت در دوره آموزشي در تأثير 0.29 0.000 0.54
بهبود  نگرش نو معلمان نسبت به 

موضوع دوره آموزشي

مطلوب بودن محيط آموزشي به
صوتيهاي  لحاظ عدم وجود مزاحمت

0.360.0000.13

و معلمان در خصوص بازخورد به ن تسلط  مدرس بر محتواي آموزشي 0.27 0.000 0.52
پيشرفت در يادگيري مطالب

0.370.0000.14

انطباق  مطالب تدريس شده در 0.27 0.000 0.52
كالس، با موضوع و سطح دوره

آموزشي

مناسب بودن محيط آموزشي از نظر
تجهيزات و امكانات كمك آموزشي

0.350.0000.12

با انطباق منابع آموزشي تعيين شده 0.27 0.000 0.52
موضوع و محتواي دوره آموزشي

تمايل مدرس به جلب مشاركت نو
معلمان در مباحث كالسي

0.340.0000.12

استفاده موثر از زمان كالس، به  0.26 0.000 0.51
منظور پيشرفت يادگيري نو معلمان

رعايت  اصل همسطحي نو معلمان
از حيث دانش و مهارت، در شروع دوره

آموزشي

0.350.0000.12
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مناسب بودن برنامه زماني تشكيل  0.26 0.000 0.51
كالس ها

جذابيت محيط آموزشي به لحاظ
آراستگي و پاكيزگي

0.330.0010.11

توانمندي مدرس، در استفاده مطلوب 0.25 0.000 0.50
از وسايل كمك آموزشي

عالقه مندي مدرس به ارائه پاسخ
كامل و روشن به سواالت نو معلمان

0.330.0010.11

مناسب بودن  تكاليف تعيين شده  0.22 0.000 0.47
براي نو معلمان،  در درك بهتر مطالب

آموزشي

پاسخگويي كادر اداري در زمينه
درخواست ها و انجام امورات مربوط به 

نو معلمان

0.320.0010.10

جديد و غير تكراري بودن مطالب 0.22 0.000 0.47
آموزشي

ودن لوازم و وسايلراحت و مناسب ب
...)ميز، صندلي و( موجود در كالس 

0.280.0030.08

مطلوب بودن مركز آموزشي به 0.22 0.000 0.47
لحاظ برخورداري از كارگاه و يا

آزمايشگاه  مورد نياز

تناسب  اندازه كالس و لوازم موجود 
در آن،  با تعداد نو معلمان

0.270.0040.07

سجام و نظم در ارائه و تدريس ان 0.22 0.000 0.47
محتواي آموزشي

انطباق  مدت زمان حضور مدرس در
كالس  با برنامه زماني

0.260.0000.07

توانمندي مدرس در اداره  كالس  0.17 0.000 0.41
درس

انطباق زمان تشكيل كالس ها با
برنامه زماني مصوب و از پيش اعالم 

شده

0.270.0040.07

انگيزه بخشي مدرس  به نو معلمان 0.16 0.000 0.40
براي يادگيري مطالب آموزشي

مطلوب بودن محيط آموزشي به
لحاظ وجود تاسيسات گرمايشي و

سرمايشي مناسب

0.210.0190.04

0.05معناداري در سطح **     0.01معناداري در سطح * 

نيست ليكن اين به معني ها، چندان زياد مؤلفهنكته مهم اينكه اگرچه ضريب تعيين بعضي از 
كيفيت، صرفاً ازهاي  فوق نمي باشد، زيرا به زعم كانو، تحقق برخي از شاخصهاي  مؤلفهغفلت از 

ازاينرو،  عدم. نقش چنداني ندارند، كنند و در ايجاد رضايت در ارباب رجوع مي نارضايتي جلوگيري
.وزشي شودممكن است موجب نارضايتي از دوره آم، ها مؤلفهتوجه به اين 

هاي كيفيت آموزش منابع انساني و روش تحليليمؤلفهپاسخ به اين سوال كه بر مبناي 
IPAگيرد؟، نيازمند رعايت مراحل، تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني چگونه انجام مي

كيفيت در آموزش منابع انساني، شناسايي شدههاي  مؤلفهگام اول مستلزم آنست كه . معيني است
هاي آموزش ضمن خدمت،هايي هستند كه با متغير كيفيت كلي  دوره مؤلفهها،  مؤلفهاين . ندباش
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در جدول. شودتهيه مي IPدر مرحله بعد، راهنماي ماتريس . باشند مي داراي رابطه معني دار
ها كدگذاري شده اند، اين كدگذاري صرفاً به منظور تسهيل مؤلفه، هريك از IPراهنماي ماتريس 

جمعهاي  پس از كدگذاري،  بر اساس داده. باشد مي ،IPدر ماتريس  مؤلفهنمايش موقعيت هر در 
ها، محاسبه مؤلفههريك از ) P(و ميانگين عملكرد ) I(آوري شده از پرسشنامه ها، ميانگين اهميت

از سطح اهميت آن، مؤلفهدر مرحله بعد، براي تعيين ميزان فاصله سطح عملكرد هر . گردد مي
گردد و نمره مي از ميانگين اهميت آن، تفريق مؤلفه، ميانگين عملكرد هر )P-I(بق فرمول مطا

معني داري تفاوت مشاهده شده، همبسته tسپس، با استفاده از آزمون . شود مي افتراقي محاسبه
هرگاه تفاوت معني دار و جهت. گردد مي ، آزمونمؤلفهبين ميانگين اهميت و ميانگين عملكرد هر 

سطح اهميت(، از وضعيت ايده آلمؤلفهاوت، منفي باشد ؛ نشان دهنده آنست كه سطح عملكرد تف
نتايج محاسبات انجام شده، اگرچه تا. ، فاصله داشته و نياز به بهبود و اقدام اصالحي است)مؤلفه

سازد، ليكن نتايج حاصل از اين مي حدودي وضعيت كيفيت سيستم آموزشي مورد مطالعه را آشكار
شود كه بعد سوم نيز وارد تحليل مي ، هنگامي كامل تر)بعد عملكرد و بعد اهميت(حليل دو بعدي ت

، مختصاتمؤلفهبايست بر اساس ميانگين اهميت و ميانگين عملكرد هر  مي بدين منظور،. گردد
ماتريسهاي  مورد نظر در كداميك از ربع مؤلفهتعيين نمود، تا مشخص شود   IPآنرا در ماتريس 

نمايش) 8(و ) 7(هاي  ، در جداول  شمارهIPنتايج محاسبات فوق، در راهنماي ماتريس .  قرار دارد
.داده شده است

)ديدگاه فراگيران( انسانيمنابع  هاي كيفيت آموزش مؤلفهدر  IPراهنماي ماتريس. 7جدول 
I P t-

value
(P-

I) 
-I P t-value  (P  كيفت آموزش منابع انسانيهاي  مؤلفه

I)
محترمانه بودن رفتار و طرز 0.5-  * 4.95- 3.8 4.3

برخورد مدرس با دانشجويان
ارتباط محتواي آموزشي با نيازهاي

شغلي نو معلمان
4.5 3.6 -8.49  * -0.9

تمايل مدرس به جلب مشاركت 0.5- * 5.93- 3.3 3.8
نو معلمان در مباحث كالسي

جديد و غير تكراري بودن مطالب
آموزشي

4 3.7 -3.008 * -0.3

روشن نمودن انتظارات خود از نو 1- * 7.02- 2.8 3.8
معلمان، در آغاز دوره آموزشي

توسط مدرس

1.2- * 10.06- 3.3 4.5  كاربردي بودن محتواي آموزشي

توانمندي مدرس در اداره 0.4-  * 4.63- 3.8 4.2
كالس درس

تسلط نو معلمان به مطالب پيش
ي دورهنياز براي يادگيري محتوا

آموزشي

4.1 3.7 -4.273* -0.4
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انطباق مدت زمان حضور مدرس 0.1-  0.416- 3.5 3.6
در كالس با برنامه زماني

تناسب حجم محتواي دوره
آموزشي، با مدت زمان دوره

4.5 3.3 -8.593*  -1.2

استفاده موثر از زمان كالس، به  1- * 10.6- 3.6 4.6
منظور پيشرفت يادگيري نو 

معلمان

طلوب بودن محيط آموزشي بهم
لحاظ وجود تاسيسات گرمايشي و

سرمايشي مناسب

3.8 3.1 -5.119 *  -0.7

انطباق  مطالب تدريس شده در 0.8-  * 9.1- 3.6 4.4
كالس، با موضوع و سطح دوره

آموزشي

راحت و مناسب بودن لوازم و
ميز،( وسايل موجود در كالس 

...)صندلي و

3.7 3.4 -3.210*  -0.3

توانمندي مدرس، در استفاده 1- * 9.3- 3.3 4.3
مطلوب از وسايل كمك آموزشي

مناسب بودن محيط آموزشي از
لحاظ فراهم بودن تجهيزات و

امكانات كمك آموزشي

4.3 3.1 -10.474 *  -1.2

مناسب بودن  تكاليف تعيين 0.9-  * 7.5- 3.1 4
شده براي نو معلمان، در درك

بهتر مطالب آموزشي

لوب بودن مركز آموزشي بهمط
لحاظ برخورداري از كارگاه و يا

آزمايشگاه  مورد نياز

4.4 2.4 -16.455 * -2

بازخورد به نو معلمان در مورد 1- *10.2- 2.8 3.8
وضعيت پيشرفت شان در
يادگيري مطالب، در طول دوره

آموزشي

جذابيت محيط آموزشي به لحاظ
آراستگي و پاكيزگي

2.8 3.1 2.272 **  0.3

كتاب،( انطباق منابع آموزشي  0.9-  * 9.9- 3.4 4.3
تعيين شده با موضوع...) جزوه و

و محتواي دوره آموزشي

تناسب  اندازه كالس و لوازم 
موجود در آن،  با تعداد نو معلمان

3.8 3.1 -5.713 *  -0.7

پاسخگويي كادر اداري در زمينه 0.6-  * 3.9- 3.1 3.7
ام امورات درخواست ها و انج
مربوط به نو معلمان

مطلوب بودن محيط آموزشي به
هاي لحاظ عدم وجود مزاحمت

صوتي

3.9 3.5 -4.816 *  -0.4

مناسب بودن برنامه زماني 0.8-  * 7.8- 3.5 4.3
تشكيل كالس ها

مناسب بودن روش تدريس مدرس
جهت تسهيل يادگيري نو معلمان

4.6 3.8 -7.683 *  -0.8

انطباق زمان تشكيل كالس ها  0.3-  * 3.6- 3.6 3.9
با برنامه زماني مصوب و از پيش

اعالم شده

عالقه مندي مدرس به ارائه پاسخ
كامل و روشن به سواالت نو

معلمان

4.3 4 -3.780 *  -0.3

رعايت  اصل همسطح بودن نو  0.4-  *4.7- 3.5 3.9
معلمان به لحاظ دانش و مهارت،

در شروع دوره آموزشي

بخشي مدرس  به نو معلمانانگيزه 
براي يادگيري مطالب آموزشي

4.2 3.5 -7.480 * -0.7

موثر بودن شركت در دوره 0.6-  * 6.6- 3.7 4.3
آموزشي، در افزايش دانش شغلي

نو معلمان

روشن و روان بودن  توضيحات و
گفتار مدرس

4.2 3.8 -5.135 * -0.4

ورهموثر بودن شركت در د 1.1- * 10.9- 3.5 4.6
هاي آموزشي، در افزايش مهارت

شغلي نو معلمان

0.9-  * 9.581- 3.8 4.7  تسلط  مدرس بر محتواي آموزشي
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موثر بودن شركت در دوره 0.6-  *7.1- 3.3 3.9
آموزشي، در بهبود نگرش نو 
معلمان نسبت به موضوع دوره

آموزشي

تناسب روش ارزشيابي از نو
معلمان، با محتواي آموزشي

4 3.3 -8.473 * -0.7

ضروري بودن شركت در دوره 1.1-  * 10.1- 3.4 4.5
آموزشي براي پيشرفت شغلي نو

معلمان

متمايز كننده و منصفانه بودن روش
ارزشيابي از نو معلمان

3.5 3.1 -4.320 *  -0.4

انسجام و نظم در ارائه و تدريس  0.4-  * 5.11- 3.7 4.1
محتواي آموزشي

يافت عالقه مندي  مدرس به در
پيشنهادات و نظرات نو معلمان در

زمينه شيوه تدريس خود

2.72.81.2000.1

  0.05معناداري در سطح **     0.01معناداري در سطح * 

ها، ميانگين عملكرد از مؤلفه، در بقيه )20(و ) 10(كدهاي  هاي  مؤلفهبجز ) 7(طبق جدول 
هاي مؤلفههمبسته، بيانگر آنست كه بجز  tهمچنين نتايج آزمون . ميانگين اهميت، كمتر است

از. باشد مي ها، تفاوت بين سطح عملكرد و اهميت، معني دار مؤلفه، در بقيه )25(و ) 20(كدهاي
ها، ميانگين عملكرد از ميانگين مؤلفه، در همه )8(سوي ديگر، بر اساس محاسبات جدول شماره 

ها، تفاوت بين سطوح مؤلفهدر بقيه ) 53(و ) 52(كدهايهاي  مؤلفهاهميت، كمتر است و بجز 
اين اطالعات اگرچه نشانگر آنست كيفيت سيستم آموزشي. باشد مي عملكرد و اهميت، معني دار

ليكن جهت ارزيابي عميق تر، نياز است از. مورد مطالعه، از سطح ايده آل فاصله داشته است
.استفاده شود IPماتريس 
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)ديدگاه مدرسان(انساني منابع كيفيت آموزشهايهمؤلفدرIPماتريس 8جدول 
-I P t-value  (P  كد كيفت آموزش منابع انسانيهاي  مؤلفه

I)
1.4- * 4.930- 3.2 414.6 با انگيزه بودن نو معلمان براي شركت در دوره آموزشي

0.5-  ** 2.447- 3.5 424 مطلوب بودن محيط آموزشي به لحاظ شاخص  نسبت استاد به شاگرد
توجه نو معلمان به انجام تكاليف درسي و مطالعه مطالب تدريس شده در

دوره آموزشي
434.7 3.5 -4.512 *  -1.2

1.1- * 5.319- 3.6 444.7 موفقيت نو معلمان در يادگيري مطالب آموزشي
مطلوب بودن مركز آموزشي به لحاظ فراهم بودن تجهيزات و امكانات كمك

آموزشي
454.2 3.3 -3.288 * -0.9

0.7-  * 2.914- 463.93.2عالقمندي نو معلمان به موضوع دوره آموزشي
مناسب بودن مركز آموزشي به لحاظ برخورداري از كارگاه يا آزمايشگاه مجهز

و مورد نياز
474.3 2.9 -5.423 * -1.4

1.2- * 4.855- 3.5 484.7 دوره آموزشيهايتناسب مدت زمان دوره با  حجم محتوا و سرفصل
0.6-  * 2.648- 3.1 493.7 تمايل نو معلمان به مشاركت در مباحث كالسي

1.6-  * 7.004- 3.1 504.7 احساس نياز نو معلمان به يادگيري محتواي آموزشي
0.8- * 4.949- 3.3 514.1 تسلط نو معلمان به مطالب پيش نياز يادگيري محتواي دوره آموزشي

0.1-  1.164- 524.14علمان در كالس درسحضور منظم نو م
مربوط بههايهمسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت

موضوع دوره آموزشي
533.43.50.7580.1

0.05معناداري در سطح **0.01معناداري در سطح* 

در. ه است، از رويكرد مقياس محور، استفاده شدIPدر تحقيق حاضرجهت ترسيم ماتريس 
شود، در مركز مقياسي كه مي به دو نيمه تقسيم  yو xكه در آن، محورهاي اي  اين شيوه،  نقطه

ها، از مؤلفهاز آنجاكه در اين تحقيق،  به منظور اندازه گيري . گيرد مي به كار گرفته شده، قرار
بنابراين، در. دخواهد بو) 3(مقياس پنج درجه اي ليكرت استفاده شده، لذا مركز مقياس، عدد 

، عدد سه، محل تقسيم  محور به دو)درجه اهميت(y و)سطح عملكرد( xهريك از محورها ي 
مربوطهاي  با توجه به اينكه دامنه توزيع ميانگين. باشد مي نيمه جهت تعيين مختصات نقطه تقاطع

است لذا 7/4و  7/2بين   yمربوط به محور هاي  و دامنه توزيع ميانگين 4و  4/2،بين xبه محور 
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نيز تقريباً فقط اين قسمت از محور ها، نشان داده شده و ضمن حفظ شكل متوازن IPدر ماتريس 
.زائد، حذف گرديده استهاي  ماتريس و پوشش كليه ميانگين ها، قسمت

كيفيت آموزش منابع انساني، در ماتريسهاي  مؤلفه، موقعيت هريك از )2(در شكل شماره 
IPكيفيت،هاي  مؤلفهدر اين ماتريس فقط آن قسمت هايي كه مختصات .ت، مشخص شده اس

لذا، در. زائد ماتريس، حذف گرديده و برش خورده استهاي  قرار دارد،نمايش داده شده و قسمت
.ماتريس فوق، پنج درجه مقياس ليكرت قابل مشاهده نيست

)47(و) 30(،)23(، )9(هاي  كدداراي هاي  مؤلفهشان داده شده،  همچنانكه در اين ماتريس ن
ماتريس،  قرار داشته و به عنوان نقاط ضعف سيستم، جهت اقدام اصالحي و) Q1(در ربع اول

و در منطقه بي تفاوتي قرار دارد و با) Q3(در ربع سوم) 20(كد  مؤلفه. بهبود، در اولويت قرار دارند
و منابع، به منظور اصالح و بهبود،توجه به پايين بودن نسبي درجه اهميت آن،جهت تمركز تالش 

و در منطقه اتالف، واقع شده) Q4(در ربع چهارم ) 10(كد  مؤلفه.  از اولويت كمي برخوردار است
رسد منابع و تالش ها در جايي صرف شده كه از نظر پاسخ دهندگان، خيلي مي است و به نظر
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قابل قبول قرار داشته و جهت اقدامو در منطقه ) Q2(ها در ربع دوم  مؤلفهساير . اهميت ندارد
هايي كه داراي مختصات مؤلفهدر اين ماتريس، . اصالحي از اولويت باال برخوردار نمي باشند

يكسان هستند، تحت عنوان يكي از حروف بزرگ انگليسي، در قسمت پايين ماتريس طبقه بندي
بطور. ، دسته بندي گرديده اندD، تحت عنوان گروه )30(و ) 23(كدهاي هاي  مؤلفهمثال . شده اند

كلي، ماتريس فوق، نشانگر آنست كه اگرچه كيفيت آموزشي، در مركزآموزشي مورد مطالعه، از حد
،  ليكن، از لحاظ اكثر)كيفيت با اهميت آنهاهاي  مؤلفهتناسب عملكرد (ايده آل، فاصله داشته،

درعين حال،. رخوردار بوده استكيفيت، اين سيستم آموزشي از كيفيت قابل قبول، بهاي  مؤلفه
كه به خطوط ربعي نزديك هستند، بيشتر مورد) Q2(ربع دوم هاي  مؤلفهشود آندسته از  مي توصيه

به اين ترتيب، براساس اطالعات موجود. كشيده نشوند) Q1(توجه قرار گيرند تا به سمت ربع يكم 
هايي كه نياز به بهبود دارند مؤلفه، توان پس از ارزيابي كيفيت سيستم آموزشي مي ،IPدر ماتريس 

،PDCAهاي مديريت كيفيت، مثل را شناسايي و اولويت بندي كرد، سپس با استفاده از تكنيك
از سوي ديگر، همچنانكه در پاسخ به سوال پژوهشي اول، .به انجام اقدامات اصالحي پرداخت

اين) 9(در جدول . د داشته است، بين مدرسان و فراگيران، اشتراك وجومؤلفهاشاره شد در پنج 
مشترك، ارائههاي  مؤلفهها و  نظرات مدرسان و فراگيران در خصوص اهميت و عملكرد  مؤلفه

.شده است
مدرسان و فراگيران، در خصوصهاي  شود، بين ديدگاه مي مشاهده 9همچنانكه در جدول 

فراگيران نشانگر كيفيت دورههايي كه هم از نظر مدرسان و هم از نظر مؤلفه(مشترك هاي  مؤلفه
اين امرنشانگر آنست كه در تحقيق حاضر، در مورد. هماهنگي وجود داشته است) باشند مي آموزشي

فوق الذكر، بين مدرسان وهاي  مؤلفهوضعيت كيفيت سيستم آموزشي مورد مطالعه، در 
.فراگيران،توافق نظر بوده است
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مشتركهاي  مؤلفهو فراگيران در مورد مدرسانهايمقايسه ديدگاه.9جدول 
 مدرسان  فراگيرانمؤلفهعنوان 

I P Q I P Q

مطلوب بودن مركز آموزشي به لحاظ فراهم بودن تجهيزات و امكانات كمك
آموزشي

4.33.124.23.32

مناسب بودن مركز آموزشي به لحاظ برخورداري از كارگاه يا آزمايشگاه مجهز و
مورد نياز

4.42.414.32.91

سرفصل و محتوا حجم با دوره زمان مدت آموزشيهايتناسب 4.53.324.73.52دوره
مربوط به موضوعهايهمسطح بودن نسبي نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت

دوره آموزشي
3.93.523.43.52

آموزشي دوره محتواي يادگيري نياز پيش مطالب به معلمان نو 4.13.724.13.32تسلط

گيريبحث و نتيجه
كيفيت در آموزش منابع انساني كدامند ؟ نتايح نشان داد كههاي  مؤلفهدر مورد اين سوال كه 

دستيابي به اثربخشي در آموزش نومعلمان و بهره مند شدن سازمان از آنچه كه كاركنان از شركت
- مؤلفه. وجود كيفيت در اين آموزشها است آموزش ضمن خدمت، آموخته اند، مستلزمهاي  در دوره

تواندهاي كيفيت در آموزش منابع انساني، بر حسب ديدگاه نظري مورد استفاده پژوهشگر، مي
به عنوان مثال، ديدگاه مبتني بر دانش روانشناسي تربيتي، ديدگاه مبتني بر دانش. متفاوت باشد

فسير يكساني از مفاهيم كيفيت و كيفيتتكنولوژي آموزشي، ديدگاه مبتني بر فلسفه تربيتي،ت
در اين تحقيق، تالش گرديد پژوهش در چارچوب روش شناسي، مفاهيم،. آموزش ارائه نمي نمايند

در تحقيق حاضر بر اساس. موجود در دانش مديريت كيفيت، انجام پذيردهاي  رويكردها و نظريه
كيفيت آموزش منابع انساني، از مؤلفه 48مباني نظري و تعريفي كه از كيفيت آموزش پذيرفته شد، 

كيفي و كمي به تاييدهاي  طريق مطالعات ميداني، شناسايي گرديد و روايي آنها با استفاده از روش
در. ها، عينيت بخشيدن به مفهوم كيفيت آموزش منابع انساني استمؤلفهنقش اين . رسيد

كيفيت آموزش كه درهاي  مؤلفهرخي از تحقيقاتي كه توسط ساير پژوهشگران به انجام رسيده به ب
اين تحقيق شناسايي شده است اشاره شده ليكن احصاء آنها از طريق مطالعات ميداني صورت

ها بر كيفيت آموزش اشاره شده به عنوان مثال، در برخي از اين مؤلفه تأثيرنگرفته و صرفاً به 
لمان، بركيفيت آموزش، اثر گذارتحقيقات، مشخص گرديد محتواي دروس، مربيان و تجانس نو مع

كيفيت آموزش نومعلمان، در نگاه اول، پديده اي كلي، ناملموس، مبهم، پيچيده]. 11,13[اند  بوده
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رسد و لذا، ارزيابي و تضمين كيفيت آن نيز، دشوار و غير ممكن مي و غير قابل اندازه گيري به نظر
ي و مبهم، تجزيه پذير بوده و از طريقتحقيق حاضر، نشان داد اين مفهوم كل. شود مي تصور

توان آنرا به پديده اي مي باشند، مي هايي كه معرف كيفيت آموزش نومعلمان مؤلفهشناسايي 
اين امر، ميزان موفقيت اقدامات انجام شده. ملموس، شفاف، عيني و قابل اندازه گيري، تبديل نمود

رزيابي نموده و برنامه ريزي و مديريت آنرادر جهت بهبود كيفيت آموزش را، سنجش پذير و قابل ا
.نمايند مي ميسر

كيفيت در تبيين متغير كيفيت كليهاي  مؤلفهدر خصوص اين سوال كه سهم هريك از 
شود مي توان اذعان نمود كه از مباني نظري تحقيق حاضر، استنباط مي آموزشي، چه اندازه  است؟

دوره آموزشي مطلوب، شكل دهنده نظر كلي آنان درانتظارات آموزش گيرندگان و مدرسان از يك 
در. باشد مي كيفيت در آموزش نومعلمانهاي  مؤلفهمورد كيفيت دوره آموزشي است و نشانگر 

پژوهش حاضر، وجود همبستگي معنادار بين انتظارات آزمودني ها از يك دوره آموزشي مطلوب و
كه از اينهاي  مؤلفهنمود كه  تأييدلب را نظر كلي آنان در مورد كيفيت دوره آموزشي، اين مط

ها مؤلفهبنابراين، از اين . توانند تبيين كننده كيفيت آموزش نومعلمان باشند مي طريق احصاء شوند
از سوي ديگر،.توان براي عينيت بخشيدن به مفهوم كيفيت آموزش منابع انساني استفاده كرد مي

ها ضريب تعيين به دست آمده، در سطح بااليي ؤلفهم، در برخي از)3(و )2(طبق محاسبات جداول 
اين موضوع، حاكي از آنست، انجام درست نيازسنجي آموزشي و ارائه محتواي آموزشي. بوده است

مناسب، وجود انگيزه باال در نو معلمان جهت شركت در دوره آموزشي، باال بودن سطح دانش
شركت كنندگانهاي  قاي سطح دانش و مهارتآموزشي، و ارتهاي  مدرسان و تسلط آنان به مهارت

لذا، مسئوالن. آموزشي، از نقشي بسيار مهم در تعيين كيفيت آموزش، برخوردارندهاي  درطول دوره
.آموزش در سازمانها بايد به پايش و بهبود اين عوامل، توجه ويژه داشته باشند

هاي ضايتمندي از دورههاي كيفيت آموزش، در تبيين رمؤلفهدر مورد اين سوال كه سهم 
توان اذعان داشت كه  جلب حداكثر رضايت ذينفعان و عدم وجودآموزشي، چه اندازه است؟ مي

عيب و نقص در ارائه خدمات و توليد محصوالت، هدف اساسي سازمان هايي است كه در مسير
ز دوره آموزشي،در نظام آموزش و پرورش، رضايت نو معلمان ا]. 7[دارند  مي ارتقاي كيفيت گام بر

از اينرو، توجه و). 1395شرفي و بهار، (آموزشي است هاي  يكي از معيارهاي اصلي سودمندي دوره
شود مي آموزش ضمن خدمت، نه تنها موجبهاي  اهتمام به ارتقاي رضايتمندي نو معلمان از دوره
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زمينه مناسبي را فراهم مشاركت آنان در طول دوره آموزشي با انگيزه و عالقه باال تداوم يابد بلكه
.كند تا معلمان، با انگيز و رغبت بيشتري در اين دوره ها شركت نمايند مي

رسد مي بديهي و روشن؛ به نظراي  علي رغم تصور عموم از مفهوم رضايت به عنوان پديده
زي بهاين ابهام هنگام سنجش و برنامه ري. ساختار اين مفهوم روانشناختي، با ابهاماتي همراه باشد
در حيطه آموزش و بهسازي منابع. سازد مي منظور ارتقاي رضايت مشتريان، بيشتر خود را آشكار
گيرد و اين مي آموزشي، چگونه شكلهاي  انساني، در مورد اينكه رضايتمندي نو معلمان از دوره

سي اينرسد برر مي به نظر. مفهوم داراي چه ساختاري است، تاكنون پاسخ روشني ارائه نشده است
موضوع از ديدگاه كيفيت آموزش، بستر مناسبي را براي  روشن نمودن ساختار رضايتمندي نو

مباني نظري و همچنين معني داري همبستگي. آموزشي، فراهم نمايدهاي  معلمان از دوره
ها مؤلفهكيفيت آموزش با رضايتمندي كلي نو معلمان از دوره آموزشي نشان داد اين هاي  مؤلفه
وانند شكل دهنده رضايتمندي نو معلمان از دوره آموزشي  باشند و الگويي كاربردي از ساختارت مي

به اين ترتيب، در تحقيق حاضر مشخص گرديد بر. رضايت نو معلمان از دوره آموزشي ارائه نمايند
توان رضايتمندي نو معلمان مي هايي كه دربرگيرنده كيفيت آموزش نومعلمان هستند مؤلفهاساس 

را از دوره آموزشي، به دقت و با جزئيات كامل مورد سنجش قرار داد و ارزيابي و آسيب شناسي
.نمود

به زعم محققان، بين كيفيت خدمات و رضايت ذي نفعان، رابطه قوي وجود دارد
تحقيق حاضر، اين موضوع را در حيطه آموزش و بهسازي منابع انساني]. 19,14,11,16,10[

هايي كه سهم بيشتري در تبيين كيفيت مؤلفهداد و نشان داد كه تقريبا همان مورد تاييد قرار 
.آموزشي نيز، از نقشي مهم برخوردار بوده اندهاي  آموزشي داشته اند، در رضايت از دورههاي  دوره

، با ضريب"آموزشيهاي  ميزان انگيزه فراگيران  جهت شركت در دوره " مؤلفهدر اين تحقيق،
زيرا. بيش از ساير عوامل، در رضايت مدرسان از دوره آموزشي نقش داشته است r2=0.59تعيين 
ها  تاثير داشته  و حتي درصورتي كه در برخي از مؤلفهتواند بر ساير  مي ،مؤلفهرسد اين  مي به نظر
به عنوان مثال، هرگاه. ها، ضعف مشاهده شود،  اثرات منفي چنين ضعفي را جبران نمايد مؤلفه
ن از انگيزه بااليي برخوردار باشند، در مطالعه مطالب درسي و انجام تكاليف مربوطه وفراگيرا

مشاركت در مباحث كالسي، عملكرد بهتري خواهند داشت ولذا در يادگيري محتواي آموزشي،
هايي مثل كمبودتواند ضعف مي انگيزه باالي فراگيران. موفقيت بيشتري كسب خواهند نمود
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ي، عدم تناسب بين زمان و محتواي دوره آموزشي و غيره را تا حد قابلوسايل كمك آموزش
.اي جبران نموده و اثر منفي آنها را كاهش دهدمالحظه

تحقيق حاضر مشخص نمود كه  تاثير دوره آموزشي در افزايش دانش و مهارتهاي مورد نياز
اگرچه، تحقق چنين. همي داردنو معلمان، در ايجاد رضايتمندي نو معلمان از دوره آموزشي نقش م

مرتبطهاي  مؤلفهها،  مؤلفههاست، ليكن نسبت به ساير  مؤلفهامري مستلزم، عملكرد مناسب بقيه 
به.به موضوع افزايش دانش و مهارتهاي مورد نياز نو معلمان، از ضريب تعيين بيشتري برخوردارند

مفيد به نظر1كرونينمنظور تبيين چنين مساله اي، بهره گيري از نظريه برادي و  اين. رسد مي ،
دانشمندان  با ابداع  رويكرد سلسله مراتبي، ضمن تشريح ابعاد كيفيت خدمات، مفاهيم كيفيت

كه، مشتريان ضمن توجه به ساير جنبه هايي كه دراند  پيامد و ارزش، را مطرح نموده واظهار داشته
دهند و درصورت مي مورد ارزيابي قرار حين دريافت خدمت تجربه كرده اند، نتيجه خدمت را نيز

عدم كسب نتايج مورد انتظار، احتماال نظرشان در مورد كيفيت خدمات دريافت شده، متمايل به
آموزشي راهاي  بر اين اساس، اگر نتيجه مورد انتظار فراگيران از شركت در دوره. منفي خواهد شد

توان نقش مهم مي آنان، به شمار آوريم،مورد نياز هاي  بهبود نگرش و افزايش دانش و مهارت
.آموزشي، تبيين نمودهاي  آنرا، در رضايتمندي فراگيران از دوره

،IPAهاي كيفيت آموزش منابع انساني و روش تحليلي مؤلفهبر مبناي اين سئوال كه 
دادگيرد؟ تحقيق حاضر نشان چگونه انجام مي) نو معلمان(تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني 

انداز نوينيتواند چشم، ميIPAهاي برجسته رويكرد كيفيت خدمات و روش بهره گيري از قابليت
در اين تحقيق،. را در راستاي توسعه روش شناسي تضمين كيفيت در آموزش نومعلمان ارائه نمايد

، يك الگوي عملياتي برايIPAبراساس مفاهيم رويكرد كيفيت خدمات و سيستم تحليلي روش 
ضمين كيفيت در آموزش نومعلمان ارائه گرديد و در مركز آموزش مخابرات ايران به اجرا گذاشتهت

، نشان دادIPو ترسيم ماتريس  IPنتايج به دست آمده از تشكيل جدول راهنماي ماتريس . شد
آل فاصله دارد، اماهاي آموزشي در مركز آموزشي مورد مطالعه، اگرچه از سطح ايدهكيفيت دوره

هاي كيفيت آموزش منابع انساني، درسطح قابل قبول قرار داشته و بجزمؤلفهضعيت عملكرد اكثر و
با اين وجود، از. ها، از فوريت الزم برخوردار نيستمؤلفه، انجام اقدام اصالحي در بقيه مؤلفهچند 

رفته شدههاي مديريت كيفيت، بهبود مستمر، به عنوان يك اصل بنيادي، پذيآنجاكه در اغلب مدل

1. Brady & Cronin
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هاي واقع شده در ربع دوم ماتريس، حداقل تا زماني كه بينمؤلفهاست، الزم است در خصوص 
ها، شكاف و تفاوت معني دار وجود نداشته باشد، فرايند بهبود،مؤلفهسطح عملكرد و درجه اهميت 

تحليل سه بعدي،الگوي ارائه شده در اين تحقيق با برخورداري از انعطاف پذيري باال و . تداوم يابد
قادر است با جزئيات كامل، كيفيت در آموزش منابع انساني را ارزيابي و آسيب شناسي نموده و

توان در تصميم گيري جهت مي از الگوي فوق،. بهبود را به طرز بهينه مشخص سازدهاي  اولويت
ر سيستم آموزشيكيفيت در آموزش منابع انساني به منظور ارتقاي كيفيت دهاي  مؤلفهبهينه سازي 

با توجه به انعطاف پذيري بسيار مطلوب. استفاده نمود و امكان اثربخشي آموزشي را فراهم ساخت
ريزان و مديران آموزش و توسعه منابع انساني سازمانها،اين شيوه از تضمين كيفيت، برنامه

ه كرده و با شناختتوانند از اين الگو براي دريافت بازخورد فوري از سيستم آموزشي، استفاد مي
.ريزي نمايندها و وضعيت موجود، در جهت نيل به وضعيت مطلوب، برنامهاولويت

پيشنهادهاي پژوهش
انگيزه اصلي انجام تحقيق حاضر، توسعه متدولوژي تضمين كيفيت در حيطه آموزش منابع انساني

، بيش از پيش دربر اين اساس، در اين تحقيق، تالش شده دانش مديريت كيفيت. بوده است
پژوهشي،هاي  در راستاي اين چشم انداز و نتايج و يافته. حيطه آموزش منابع انساني وارد شود

:پيشنهادات ذيل قابل ارائه است
يكي از مشكالت ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش، عدم عينيت و وجود ابهام در مفهوم -1

ه معني داده ها يا اصولي كه در اشكال،بنا به تعريف، الگو ب. كيفيت آموزش نومعلمان است
تا شيء، عقيده، وضعيت يا پديده معيني رااند  كالمي،تصويري و يا رياضي دسته بندي شده

توان به مي بر اين اساس،كيفيت آموزش نومعلمان، را. باشد مي معرفي يا توصيف نمايند،
ايي كه معرف آنه مؤلفهشود با شناسايي  مي عنوان وضعيتي در نظر گرفت كه تالش

ازاينرو. وضعيت هستند، كيفيت آموزش نومعلمان را الگوسازي كرده و عينيت بخشيد
مؤلفهشود جهت افزايش عينيت در ارزيابي كيفيت آموزش منابع انساني، از  مي پيشنهاد

.پردازند، استفاده گردد مي هايي كه با جزئيات كامل به توصيف آن
-ISO10015 ،IWAلمان، استانداردهاي گوناگوني مثل در زمينه كيفيت آموزش نومع -2

اين استانداردها  دراستاندارد. ايجاد شده است ANSI/ASQC Z1.11و  2
ISO9001 علي رغم اصول مترقيانه اي كه استاندارد فوق بر آن مبتني. ريشه دارند
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ين انتقاداترسد ا مي باشد، به اين استاندارد، انتقادات سختي وارد شده است  و به نظر مي
به عنوان مثال، جان. نيز صادق باشدISO9001 در استانداردهاي منشعب از استاندارد 

منتقد صريح استاندارد 1سدان ،ISO9001آنرا كيفيت براي سازمانهاي ناموفق توصيف ،
.، نيز معتقد است اين استاندارد، بيش از حد، حاوي دستورالعمل است2ديويد هويل. كند مي

درون سازمان، اينهاي  ه دليل تاكيد استاندارد فوق بر مستندسازي فعاليتبعالوه، ب
ازسوي ديگر،. شود مي استاندارد، ساختار پرهزينه اي دارد و موجب افزايش بوروكراسي

زيرا كيفيت. الگوسازي كيفيت آموزش در چارچوب مفهوم استاندارد، با چالش مواجه است
به دليل حضور پررنگ. يت خدمات قرار داردآموزش، موضوعي است كه در حيطه كيف
خدماتي، استانداردسازي كيفيت خدمات،هاي  نيروي انساني براي انجام دادن فعاليت

نمايد، زيرا خدمات ممكن است بسيار تغيير پذير باشند، در نتيجه، استاندارد مي ناممكن
نخيت رويكرد خدماتشود، با توجه به س مي براين اساس، پيشنهاد. كردن آنها دشوار است

كيفيتهاي  مؤلفهآموزشي، از اين رويكرد به عنوان چارچوبي براي شناخت هاي  با سيستم
.آموزش، به كار رود

ضمنهاي  تواند در آنان نسبت به آموزش مي از آنجايكه رضايت فراگيران از دوره آموزشي، -3
ي بعدي، جنبهآموزشهاي  خدمت، نگرش مثبت ايجاد كرده و جهت شركت در دوره

هايي كه نقش مؤلفهشود مسئوالن آموزشي، نسبت به  مي لذا توصيه. انگيزشي داشته باشد
.بيشتري در رضايت فراگيران از دوره آموزشي دارند، حساسيت بيشتري داشته باشند

ها از جمله در مورداز مهمترين عواملي كه تصميمات و اقدامات مديران را در اغلب زمينه -4
دهد، محدوديت منابع است، مديران مي هاي بهبود و تضمين كيفيت، تحت تاثير قرارامهبرن

هاي بهبود،بنابراين، شناخت اولويت. آموزش سازمانها نيز مستثني از اين موضوع  نيستند
تواند مديران را در تصميم گيري به منظور  تخصيص مناسب منابع، جهت  بهينه سازيمي

با عنايت به سيستم تحليلي قدرتمند. ود كيفيت آموزش، ياري رساندعوامل موثر بر  بهب
شود از توان تحليلي اين روش، در ارزيابي و تضمين كيفيت مي ، پيشنهادIPAروش 

.آموزش نومعلمان، استفاده به عمل آيد

1. John Seddon
2. David Hoyle
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حمايت مالي/ تعارض منافع
يچ ارگان و سازماني در تعارضاين مقاله برگرفته از يك پژوهش آزاد است  كه نتايج آن با منافع ه

.نيست و بدون حمايت مالي انجام شده است
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