
  چکیده

 برای. است بوده ای حرفه و فنی آموزش سازمان مربیان آموزشی عملکرد ارزشیابی نظام طراحی پروژه، اصلی هدف

 مسئولیت و ها نقش های نشانگر تعیین مربیان از انتظار مورد آموزشی های مسئولیت و ها نقش هدف، این تحقق

 ارزشیابی های روش این، بر عالوه. شدند پایی اعتبار و مشخص آنان آموزشی عملکرد ارزشیابی برای مربیان های

 راهنمای یا دستورالعمل و طراحی مربیان آموزشی عملکرد گیری اندازه های ابزار تعیین مربیان آموزشی عملکرد

 مربی تربیت مرکز مربیان و مدیران کارشناسان، تحقیق آماری جامعه .گردید تدوین مربیان عملکرد ارزیابی عمل

 به آشنا دانشگاه استادان نفر ۳ از متشکل نمونه حجم شد برداری بهره دسترس در گیری نمونه روش از بودند،

 اعتبار برای که بود مربیان از نفر 4۰۰ و ای، حرفه و فنی آموزش مدیر و کارشناس نفر ۹۰ آموزشی ارزشیابی

 جمع جمعی توافق قون و ساخته محقق پرسشنامه ،مکتوب استاد از الزم های داده. شد استفاده پرسشنامه بخشی

 از پرسشنامه این. گردید طراحی آموزشی های سازمان تجربیات و ادبیات از استفاده با پرسشنامه. گردید آوری

 های ابزار و عملکرد ارزشیابی های روش ،عملکرد های نشانگر مربیان، های مسئولیت و ها تالش: قسمت چهار

 شده استفاده سازه روایی و محتوایی روایی های روش از ها پرسشنامه روایی برای. است شده تشکیل گیری اندازه

 استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه های گویه درونی همسانی محاسبه و پایایی ضریب برآورد برای. است

 محیط ماندهیساز و مدیریتی مهارتهای ۹۰ کارگاه و کالسی شعر درسی مطالب عرضه مهارتهای پایایی. شد

 برنامه با طراحی مهارتهای ، /۹1 علمی های مهارت و دانش /۸۳ یادگیری ارزشیابی های مهارت /۹۳ یادگیری

 پایایی از نشان که باشد می /۸7 ارتباطی های مهارت /۹5 فراگیران در انگیزه ایجاد توانایی /۸5 تدریس ریزی

 .دارد پرسشنامه باالیی

 از ها داده تحلیل و بخشی اعتبار برای. گردید طراحی مربیان ارزشیابی نظام فرایند اطالعات آوری جمع برای 

. گردید استفاده عاملی تحلیل روش و میانگین جمعی، توافق های روش مانند کمی و کیفی ترکیبی های روش

 درسی مطالب عرضه مهارتهای: شامل مربیان شغلی های مسولیت و ها نقش که است این از حاکی نتایج و ها یافته

 و دانش یادگیری، ارزشیابی های مهارت یادگیری، محیط سازماندهی و مدیریتی مهارتهای کارگاه، و کالس در

 های مهارت و فراگیران در انگیزه ایجاد توانایی تدریس، ریزی برنامه با طراحی مهارتهای علمی، های مهارت

 شدند یابی اعتبار اکتشافی عاملی تحلیل روش با مربیان آموزشی عملکرد ارزشیابی های شاخص .شود می ارتباطی

 مناسبی عاملی های بار دارای که باشد می نشانگر 5۳ دارای آموزشی کیفیت از فراگیران ارزشیابی پرسشنامه

 خود فراگیران، از نظرخواهی از عبارتند منابع این که شد واقع تأیید مورد ارزشیابی گانه چند منابع. هستند

 یادگیری میزان ارزشیابی و علمی آثار بررسی آموزشی ناظر توسط ارزشیابی مدیر، توسط ارزشیابی ، ارزشیابی

 پرسشنامه آموزشی کیفیت از فراگیران ارزشیابی پرسشنامه های ابزار آموزشی عملکرد ارزشیابی برای .فراگیران



 طراحی برای ارزشیابی خود پرسشنامه و کارگاه و کالس از مشاهده برگه مربیان، آموزشی عملکرد از مدیر ارزشیابی

 .گردید


