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 چکیده
دوره  یفیتوص یابیارزش یمعلمان در اجرا یا حرفه یها سهم مهارت یپژوهش، بررس نیهدف ا

 یبا اجرا سیاز تدر و بعد نیمعلمان در سه بُعد قبل، ح یا حرفه یها مهارت. باشد یم ییابتدا

بعد  9مؤلفه در  90ها شامل  مهارت ستیل چک. قرار گرفت یها مورد بررس آن یفیتوص یابیارزش

ها با استفاده از چارچوب  مهارت ستیل چک. مؤلفه بود 92 یدارا یفیتوص یابیست ارزشیل وچک

 یفیتوص یابیمل ارزشبا استفاده از دستورالع یابیارزش ستیل و همکاران و چک یاسترانگ و عبدالله

 همعلمان مدارس دختران یشد، جامعه آمار دییاعتبار ابزارها تأ ییروا. شد هیوپرورش ته وزارت آموزش

 کیمعلمان مدارس دخترانه منطقه  نیاز ب ینفر نمونه آمار 22شهر تهران  کیمنطقه  ییدوره ابتدا

از  یفیتوص قیروش تحق. ه شدها در کالس درس مشاهد و عملکرد آن سیشهر تهران انتخاب و تدر

نشان داد که  ها افتهی. گام استفاده شد به گام ونیها از رگرس داده لیتحل یبرا. است ینوع همبستگ

 یها مهارت. ها رابطه مثبت و معنادار دارد آن یفیتوص یابیارزش یبا اجرا یمعلم یا حرفه یها مهارت

 سیبعد از تدر یها درصد و مهارت 0. 90 سیتدر نیح یها درصد، مهارت 1. 91 سیاز تدر شیپ

 . کند یم ینیب شیرا پ یفیتوص یابیارزش یاجرا ریدرصد از متغ 1. 20

 . ییدوره ابتدا ،یفیتوص یابیمعلمان، ارزش یا مهارت حرفه کلیدی: واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

یادگیری همواره موردتوجه بوده  -عنوان یکی از عناصر اصلی فرآیند یاددهی  ارزشیابی به

 این اغلب و گرفت فزونی کمی، سنجش از رضایت عدم 28 قرن آخر دهه در، است

 آن در ها سنجش نوع این که داشت یادگیری به مربوط دیدگاه در ریشه ها مخالفت

 و شد کشیده چالش به کمی، سنت این از ناشی سنجشی رویکردهای. بودند شده طراحی

تحصیلی دانش آموزان  پیشرفت .(2878، 7کلنوسکی) کردند ظهور جایگزین رویکردهای

و طی سالیان دراز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش  دغدغه معلمان و مدیران بوده است

ای صفر تا بیست( انجام شده است، اما این  آموزان با استفاده از رویکرد کمی )مقیاس فاصله

نظران این الگو را  صاحب. های اخیر روبرو بوده است ویژه در سال رویکرد با انتقادات زیادی به

کند و نحوه ارزشیابی  ارزشیابی سنتی به حافظه محوری کمک می. موردانتقاد قراردادند

جریان . دهد ها را به سمت انباشت حافظه در مورد مطالب و محتوای کتاب سوق می آموزش

 کند تدریس نیز به پیروی و تحت تأثیر این نحوه ارزشیابی همین هدف را دنبال می

 دربرگیرنده باید یادگیری و آموزش مهم ابعاد از یکیارزشیابی . (7939)حسنی، 

 هدایت و دانشجویان و دانش آموزان خود پنداره و خالقیت با کیفی گسترده های فعالیت

 شده گردآوری اطالعات هرچه اساس همین بر. گردد انجام آنان عملکرد و یادگیری جریان

پذیرد  صورت صحیح شیوهای به متعدد و های راه زا ارزشیابی باشد و تر کامل و تر جامع

 آزمون کتبی، به توان می برای این کار. استفاده است نتایج آن در جریان آموزش بیشتر قابل

 های موقعیت در شفاهی امتحان و تحقیقی پروژه آموزان، دانش عملکرد مشاهده مصاحبه،

 . (7932)سیف،  کرد اشاره مختلف

ابی اعتقاد دارند نمره و رتبه در حین فرایند یادگیری نظران ارزشی برخی صاحب

آموز با گرفتن نمره یا رتبه فکر  سازد و دانش آموز را متوقف می فعالیت یادگیری دانش

سویه شده و انگیزش برای یادگیری مداوم کاهش  یافته لذا ارتباط یک کند یادگیری پایان می

جای نمره بازخورد توصیفی مناسبی دریافت  بهآموز در حین یادگیری  یابد، اما اگر دانش می

به نقل از  2880 2کند فعالیت یادگیری خود را ادامه خواهد داد )بلک و ویلیام و بوستون،

 جو یسنت یابیارزش های شیوه در هک کند می انیب (7332) 9ولکسیدر. حسنی و احمدی(

 یآموزش یها و محتوا دفه ابتدا معلم ها کالس گونه این در. است محور معلم شتریب السک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Klenowski 

2. Black & Williams & Boston 

3. Drissoll 
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 یریگ اندازه به یاغذک - یمداد وهیش با سپس و دهد می قرار آموزان دانش اریاخت را در

 کمک با آموز دانش و معلم (،یفکی) دیجد یابی ارزش در که درحالی. ورزد می مبادرت

 . پردازند می یآموزش برنامه نیتدو و یطراح به گر،یدیک

 کالس در ارزشیابی توصیفی ترویج و ها آزمون که است داشته ( اظهار2878) 7نیتکو

 در خالقانه انجام کارهای و باز تفکر انجام به آموزان دانش تشویق و ترغیب باعث درس

 دادند که ارزشیابی نشان پژوهشی در (2878) 2متیو و کالرسون تئو،. گردد می ها آن

در  مختلف های اضطراب و ها استرس از کالس بودن خالی ابتدایی، دوره در توصیفی

تحوالت ایجادشده در رویکرد ارزشیابی از . شود می باعث را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

. های فلسفی است کمی به کیفی تحت تأثیر تحوالت در نظریات روانشناسی و برخی دیدگاه

در این دیدگاه . آموز در ساخت ذهنی خود تأکید دارد در این رویکرد برنقش فعال دانش

مراد از یادگیری کسب دانش از بیرون نیست بلکه ساختن و بازسازی مستمر دستگاه 

. شناختی و عاطفی و درنتیجه عمل است که در جریان یادگیری اهمیت بسیار دارد

جای ارزشیابی کمی در دوره ابتدایی تأکید بر ارزشیابی  جایگزینی ارزشیابی توصیفی به

صول در راستای تعمیق یادگیری است منظور از جای ارزشیابی مح فرایند یادگیری به

های توصیفی ارزشیابی، توجه به رویکردی است که در آن معلم تغییرات و تحوالت  روش

صورت مشروح بر اساس  آموز را با فنون متفاوت بررسی کرده و به ایجادشده در دانش

رساند؛  والدین میآموز و  های پیشرفت و با اهداف از پیش تعین شده به اطالع دانش شاخص

دیگر در ارزشیابی توصیفی معلم با هدف یادگیری بهتر و ماندگارتر زمینه  عبارت به

آورد؛ بنابراین در اجرای این نوع  تری را برای جریان یادگیری دانش آموزان فراهم می مناسب

 . ارزشیابی نقش معلم تغییریافته است

یل را از این نوع ارزشیابی به شرح های ذ مروری بر ادبیات ارزشیابی توصیفی تعریف

 . ذیل به دست داده است

ارزشیابی آموزشی روشی مستمر و پویا برای شناسایی خطاها و کمبودهای فرایند 

 ارزشیابی از جدیدی نسخه یک توصیفی ارزشیابی. (7902یاددهی، یادگیری است )کدیور، 

 طریق از نگری کمی جای به ارزشیابی رایج الگوهای برخالف کند می تالش که است مستمر

 توجه دانش آموزان یادگیری کیفیت و عمق به آموزشی و درسی برنامه معیارهای به توجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nitko 

2. Matthew 
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 از ای شیوه 7توصیفی ارزشیابی. (7902)حسنی، کند ارائه ها آن وضعیت از توصیفی و کرده

و  دقیق شناخت برای مستند و معتبر الزم، اطالعات که است تربیتی تحصیلی ارزشیابی

 مانند مناسب های روش و ابزارها از استفاده با یادگیری، مختلف ابعاد در فراگیران جانبه همه

 یاددهی فرایند طول در مشاهدات و) های عملکردی آزمون بر تأکید با (ها آزمون کارپوشه،

 کمک به برای موردنیاز توصیفی بازخوردهای آن بر اساس تا آید؛ می دست به یادگیری

 اولیا و معلم آموز، دانش برای مطلوب عاطفی و روانی فضای در بهتر یاددهی و یادگیری

 . آید حاصل

 ای تجربه عنوان به نباید را ارزشیابی که سازد می مطرح را عقیده این (2883) 2گازی

 مستمر کوشش عنوان به باید را آن بلکه کرده تلقی دهد می رخ زمانی مرحله یک در که

 . تصور نمودبه یادگیری  کمک برای

 دانش انگیزش و عملکرد در تکوینی ارزشیابی بازخورد اثربخشی( 2880) 9اورا ون

 بازخورد که داد نشان نتایج. داد قرار موردبررسی را راهنمایی علوم دوره کالس در آموزان

 دوره آموزان دانش شخصی کارآمدی در داری معنی افزایش باعث تکوینی ارزشیابی

 . (7937زاده، شریف) است شده راهنمایی

 داشته باشد، پایداری و دوام بهبود، یادگیری است که: در ارزشیابی توصیفی انتظار این

 بهداشت مطلوب ایجاد شود، نگرش مدرسه ایجاد به یادگیری ایجاد شود، نسبت به عالقه

 (...و اضطراب کاهش و انتقادپذیری روحیه افزایش نفس، اعتمادبه) آموزان دانش روانی

یادگیری افزایش  یاددهی فرایند در آموزان دانش مشارکت طریق از یادگیری تقویت شود،

 یادگیری افزایش پیدا کند، و یاددهی امر در والدین مشارکت طریق از یادگیری فرصت یابد،

یابد،  خودتنظیمی رشد و اصالحی خود مهارت خودارزیابی رشد یابد، مهارت توانایی

 سطوح اهداف به تحصیلی افزایش یابد، ارزشیابی فرایند در الدینو و آموزان دانش مشارکت

 . توجه شود 2و غیر شناختی شناختی حیطه باالتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالی شورای جلسه سومین و نود و هفتصد مصوبه) توصیفی ارزشیابی) ابتدایی دوره تربیتی و تحصیلی پیشرفت نامه ئینآ 7.

 28/2/00 مورخه پرورش و آموزش
2. Ghazi, 

3. Van Evra 

 های مهارت زمینه به حرکتی روانی حوزه .شود می عاطفی حوزه و حرکتی روانی حوزه به مربوط :شناختی غیر حیطه. 2

 را ها ارزش و ها نگرش عالیق، در حاصل تغییرات که است هایی هدف شامل عاطفی حوزه و است مربوط بدنی حرکات با حرکتی

 (7911 سیف،. )دهد می نشان
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بدانیم بازخوردهایی را که معلم « معلم»اگر یکی از عناصر ارزشمند محیط یادگیری را 

این  .دهد در رشد و بهبود یادگیری دانش آموزان جایگاه باارزشی دارد آموز می به دانش

( و 7939کند )حسنی، بازخوردها جریان ساختن و بازسازی دانش یادگیرنده را تقویت می

( 7909سرکارآرانی و مقدم ). رساند ای دانش آموزان را به هدف می های حرفه معلم با مهارت

یادگیری تأثیر شگرفی  –های معلمان در فرایند یاددهی  کنند که باورها و انگیزه بیان می

دهد و  های آموزشی را در کالس درس تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار می الیتدارد و فع

ترین عناصر بهسازی مداوم  های معلم مهم معتقدند تخصص، توانایی، انگیزه و شایستگی

عالوه دانش تدریس  دانش گسترده معلم از محتوای آموزشی و برنامه درسی به. آموزش است

ها و دانش درباره فناوری اطالعات اهمیت بسیار در  های آن و دانش درباره فراگیران و ویژگی

ای  های حرفه بررسی نقش صالحیت (2881 7)لوبینسکیو،. موفقیت دانش آموزان دارد

های بهتر  منظور فراهم کردن فرصت معلمان را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به

توان دریافت که  ها می پژوهشبا بررسی اجمالی  (7939)آقازاده،. آموزشی اهمیت بسیار دارد

هایی انجام شده است ولی در مورد  در مورد تعاریف و رویکردهای جدید ارزشیابی فعالیت

ای که به  های حرفه اندرکاران ارزشیابی و مهارت عنوان دست های عملیاتی معلمان به برنامه

های مختلف  دقت در دیدگاه. ارزشیابی توصیفی مربوط باشد خأل جدی و کمبود اصلی است

الزم است برای فهم درست این . دهد که عوامل مختلفی در تدریس مؤثرند نشان می

تواند  عمل تدریس می. ها اقدام نمود بندی آن بندی و طبقه متغیرها و عوامل نسبت به دسته

این تعامل در درون یک زمینه . آموز و معلم در نظر گرفته شود عنوان فرایند تعامل دانش به

( 2880) 2هانتلی. تواند موفقیت تعامل را تحت تأثیر قرار دهد افتد که می ط اتفاق مییا محی

و تعهد توسعه . داند ای می های شایستگی معلمان را تعهد حرفه یکی از حوزهمعتقد است 

ای معلمان است  آمده در مورد صالحیت حرفه دست های اصلی به ای یکی از مؤلفه حرفه

 . (7901)کریمی،

های ارزشیابی تسلط الزم را داشته  ای معلمی و شیوه های حرفه باید به مهارتمعلمان 

های ارزشیابی کیفی بر افزایش کیفیت آموزشی، سوابق حاکی از  علیرغم تأثیر شیوه باشند

وپرورش  های فراوان ارزشیابی کمی وزارت آموزش با توجه به نارسایی. ضعف و نارسایی است

زشیابی کیفی و پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی ایران پس از ار نامه شیوه 7909از سال 

ازآن اجرای  پس. وپرورش به مدارس کشور ابالغ نموده است تصویب شورای عالی آموزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lewinsky 

2. Huntly 
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لکن . تدریج اجراشده است های دوره تحصیلی ابتدایی به ارزشیابی توصیفی )کیفی( در پایه

رزشیابی توصیفی و عدم تسلط معلمان رسد به دلیل عدم اجرای صحیح برنامه ا به نظر می

ای الزم نتایج درستی حاصل نشده است در مورد اثربخشی اجرای  های حرفه به مهارت

ها؛ اجرای این نوع ارزشیابی دارای  ارزشیابی توصیفی وبا توجه به برخی مشاهدات و گزارش

 . ها و مشکالت زیادی است نارسایی

العه خود درباره مشکالت اجرای ارزشیابی ( در مط7932کرمعلیان، جعفری، عبادی )

اند که: میزان مشکالت ارزشیابی کیفی توصیفی در ارتباط با چهار  توصیفی نتیجه گرفته

های یاددهی یادگیری و زمان(  ریزی درسی موردبررسی )اهداف، محتوی، روش مؤلفه برنامه

توصیفی از دیدگاه ( اجرای ارزشیابی کیفی 7932واال و دادفر ). ازحد متوسط است بیش

نفس دانش آموزان دوره  معلمان شهرستان دماوند در کاهش اضطراب، افزایش اعتمادبه

زاده و  حسن. ابتدایی تأثیر معنادار نداشته است ولی موجب افزایش یادگیری شده است

های زیسته آموزگاران، دانش آموزان  ( در تحقیق خود با هدف واکاوی تجربه7930وصالی )

هایی در حوزه فرایند یاددهی  به شیوه پدیدارشناسانه نتیجه گرفتند که: چالش و والدین

شواهد نشانگر کاهش شدید استرس مولد . بندی است زیر مقوله قابل دسته 3یادگیری در 

در دانش آموزان است که این امر موجب کاهش رقابت سازنده، تالش، انگیزه پیشرفت و 

سوادی را در آنان در  ن و درنهایت افت تحصیلی و کمکاهش یادگیری عمیق در دانش آموزا

( در پژوهش خود با عنوان 7932قلتاش، اوجی نژاد و دهقان ). پی داشته است

منظور ارائه الگوی مناسب که به روش ترکیبی در  شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به آسیب

شود که در  ها نتیجه گرفته می اند از یافته دوره ابتدایی یزد اجرا کردند، در مقاله خود نوشته

 . کل ارزشیابی توصیفی از وضعیت خوبی در اجرا برخوردار نیست

یکی از دالیل که پس از اجرای چندین پژوهش در ابالغ دستورالعمل ارزشیابی 

چنانچه . های الزم معلمی مطرح است توصیفی مطرح است عدم تسلط معلمان به مهارت

تواند به نحو  رفه معلمی باشند، ارزشیابی توصیفی نیز میمعلمان دارای مهارت کافی در ح

ها و تجارب شخصی،  ای به مجموعه دانش ها یا شایستگی حرفه مهارت. مطلوب اجرا شود

ها معلم کارایی و کیفیت سطح باال و  گویند که از طریق آن های معلم می ها و نگرش مهارت

 . ندک تجارب یادگیری برای همه دانش آموزان ایجاد می
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ها  نظران و پژوهشگران متعددی به بررسی این شایستگی صاحب. (2881 7)استرانگ،

 9( رابرت والکر2881(، استرانگ )2881) 2توان به دنیل سون اند که از جمله می پرداخته

ای معلمی با اجرای  های حرفه (؛ اما تعیین سهم مهارت7939( اشاره نمود )عبداللهی،2883)

 . وضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته استارزشیابی توصیفی م

 اهداف پژوهش

 ای معلمان با اجرای ارزشیابی توصیفی های حرفه مهارت سهمتعیین 

 با اجرای ارزشیابی توصیفی معلمان قبل از تدریس ای حرفه های تعیین سهم مهارت

 یبا اجرای ارزشیابی توصیف معلمان حین تدریس ای حرفههای  تعیین سهم مهارت

 با اجرای ارزشیابی توصیفی معلمان بعد از تدریس ای حرفههای  تعیین سهم مهارت

 سؤاالت پژوهش

معلمان درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر ای  حرفههای  سهم هر یک از مهارت

 است؟

درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر  معلمانهای قبل از تدریس  سهم مهارت

 است؟

 درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟ معلمان های حین تدریس سهم مهارت

 درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟ معلمانهای بعد از تدریس  سهم مهارت

 روش پژوهش

های معلمی با  بدین معنا که سهم مهارت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است

 . شود رسی رابطه تعیین میاجرای ارزشیابی توصیفی از طریق بر

 جامعه آماری

نفرمعلم پایه دوم دوره ابتدایی مدارس منطقه یک شهر  08جامعه آماری پژوهش شامل 

 . باشد می 7939 -32تهران در سال تحصیلی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Strong 

2. Denilson 

3. Walker 
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 گیری نمونه آماری و روش نمونه

رای ها ب نفر بوده است که همه آن 08تعداد معلمان پایه دوم مدارس دخترانه منطقه یک 

پرسشنامه،  0اجرای تحقیق در نظر گرفته شدند ولی با توجه به دلیل مخدوش بودن تعداد 

 . نمونه فراهم شد 22ادامه تحلیل برای 

 ابزارهای پژوهش

( 2881ای معلمان مؤثر استرانگ ) های حرفه در این مطالعه و پژوهش از چارچوب شایستگی

وپرورش برای تهیه ابزار  وزارت آموزش های ارزشیابی توصیفی مصوب و از چارچوب مؤلفه

دلیل انتخاب این دو چارچوب جامع بودن، دادن الگوی مناسب برای . تحقیق استفاده شد

 . طراحی ابزار مناسب بوده است

گانه: قبل، حین و بعد از  9های معلمان شامل ابعاد  چک لیست مشاهده مهارت

دهی کالس درس،  یت و سازمانریزی و آمادگی، مدیر مؤلفه برنامه 2تدریس و با 

نیازهای معلم، آموزش و تدریس، نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و یادگیری بود و  پیش

مؤلفه: ارائه انواع تکالیف، اجرای آزمون، اجرای خود سنجی،  0ارزشیابی توصیفی شامل 

 های پی گیر، اجرای والد سنجی، ثبت مشاهدات، پوشه کار، اجرای همسال سنجی، پرسش

 . بازخورد بود

 ها ابزارهای تحقیق برحسب ابعاد و مؤلفه -1جدول شماره 

 استناد ها مؤلفه تعداد ابعاد متغیر

های  مهارت

 معلمان

 پیش از تدریس

 حین تدریس

 بعد از تدریس

90 

بر اساس چارچوب استرانگ 

( که عبداللهی در پژوهش 2881)

 . استفاده نموده است 7932

ارزشیابی 

 توصیفی

 ه انواع تکالیفارائ

 ها اجرای آزمون

 اجرای خودسنجی و

 اجرای همسال سنجی

 های پی گیر پرسش

 اجرای والد سنجی

 ثبت مشاهدات

 پوشه کار

92 

بر اساس دستورالعمل مصوبه شورای 

 وپرورش عالی وزارت آموزش
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امتیاز  2ای بین یک تا  تواند از هر مؤلفه نمره بر اساس آنچه گفته شد عملکرد هر معلم می

شده  شده در هر بخش و فعالیت، نمره نهایی او مشخص کسب نماید که با جمع نمرات کسب

 . وتحلیل قرار خواهد گرفت و مبنای تجزیه

 تعیین پایایی و روایی

با  03. 8لیست اجرای ارزشیابی برابر  و چک 02. 8ها  پایایی چک لیست مشاهده مهارت

ها همراه با  لیست بررسی روایی محتوایی، چکبرای . روش آلفای کرونباخ محاسبه شد

های پژوهش به تعدادی از متخصصین که در زمینه موضوع پژوهش از تجارب  اهداف و سؤال

ها دریافت شد و مطابق آن  و تخصص کافی برخوردار بودند ارائه گردید و نظرات آن

 . ها بازنگری و اصالح شد لیست چک

 ها روش تحلیل داده

ها از آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار استفاده  هبرای تحلیل داد

ای معلمان در اجرای ارزشیابی  های حرفه های مهارت جهت تعیین رابطه و سهم مؤلفهشد و

 . گام استفاده شد به توصیفی از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیر گام

 اریهای جامعه نمونه آم مشخصات کلی و ویژگی

 3/20نفر  72تحصیالت؛ سطح لحاظ از معلم زن، نفر 22 تعداد ،7با توجه به جدول شماره 

 0و  لیسانس که بیشترین تعداد مدرک دارای درصد 2/07نفر  92دیپلم، درصد دیپلم و فوق

 . اند که کمترین تعداد بوده لیسانس و باالتر فوق مدرک دارای نیز درصد 2/77یعنی  نفر

نفر  92تحصیلی؛ رشته لحاظ از معلم زن، نفر 22 تعداد ،2ول شماره با توجه به جد

 2اند،  اند که بیشترین تعداد بوده کرده درصد در رشته علوم تربیتی تحصیل 9. 01یعنی 

 درصد 7. 29یعنی  نفر 72و  در رشته علوم انسانی که کمترین تعداد درصد 0. 3نفریعنی 

  .اند ها تحصیل نموده در سایر رشته نیز
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  ها تحلیل توصیفی داده

 های معلمی با ارزشیابی توصیفی های تحلیل توصیفی مهارت جدول شاخص-9جدول شماره 

و در بعد حین  22و حداکثر  70در بعد قبل از تدریس حداقل امتیاز مکتسبه معلمان 

 22و حداکثر  70و در بعد دیگر، بعد از تدریس حداقل  08و حداکثر  92تدریس حداقل 

 . بوده است 790و حداکثر  99ای ارزشیابی توصیفی حداقل امتیاز همچنین در اجر. است

 ها تحلیل استنباطی داده
های این پژوهش ابتدا مفروضات استفاده از رگرسیون به شرح  برای تحلیل استنباطی داده

 ذیل بررسی شد:

 پیوسته و نرمال بودن

 داشتن بیش از دو متغیر مستقل

 7زمون دوربین واتسونشده از آ مستقل بودن مشاهدات انجام

 وجود همبستگی خطی بین متغیرها

 هم واریانس بودن متغیر مستقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. durbin watson 

گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده  یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می

با یکدیگر همبستگی داشته توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که سؤال استقالل خطاها رد شود و خطاها 

باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقالل خطاها از یک دیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده 

 شود. می

 شاخص
های قبل  مهارت

 از تدریس

های حین  مهارت

 تدریس

های بعد از  مهارت

 تدریس

ارزشیابی 

 توصیفی

 11. 13 02. 97 23. 02 07. 97 میانگین

 2. 10 88. 97 88. 02 88. 92 میانه

انحراف 

 استاندارد
0 .222 77 .012 0 .302 23 

 99 70 92 70 حداقل

 790 22 08 22 حداکثر
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های معلمی با اجرای  های مهارت نتیجه بررسی آماری آزمون معناداری همبستگی مؤلفه

 . ارزشیابی توصیفی به شرح زیر است

 . رزشیابی توصیفی بوده استهای معلمی که دارای همبستگی معنادار با ا های مهارت مؤلفه - 2جدول شماره 

 ها مؤلفه ردیف

 پرسی از دانش آموزان ورود همراه بانشاط به کالس و احوال 7

 بررسی تکالیف و دادن بازخورد و راهنمایی الزم 2

 داشتن طرح درس و برنامه منظم برای تدریس 9

 نیاز برای شروع درس جدید مرور مطالب پیش 2

 درسی بمطال فهم و قابل ساده بیان 2

 منظور اطمینان از اثربخش بودن تدریس پرسش ا ز دانش آموزان به 0

 ,تکوینی ارزشیابی برای شفاهی و انشایی، عینی سؤاالت از استفاده 1

 ,آموزان دانش کمک با مطالب کردن خالصه 0

 آموزان دانش عملکرد با بازخوردمتناسب ارائه 3

 کند تقویت را یادگیری برای درونی انگیزه تقویت 78

 برجسته کردن نکات مهم درس 77

 انگاری کرده بودند واکنش نسبت به کسانی که در انجام تکالیف سهل 72

 های پی گیر استفاده ازآزمونک یا پرسش 79

 راهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات آنان 72

 . اند ها دارای همبستگی ناچیز و یا غیر معنادار بوده سایر مؤلفه

 ل اولسؤا

 های معلمان درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟ سهم هر یک از مهارت

 های معلمان با متغیر ارزشیابی توصیفی آزمون دوربین واتسون سهم مهارت -5جدول شماره 

 شاخص
ضریب همبستگی 

 Rچند گانه 

ضریب تعیین 

 Rچند گانه 

ضریب چند گانه 

 تعدیل شده

خطای معیار 

 تخمین

آماره  مقدار

 دوربین واتسون

7  .319a
  .320  .322 77 .021  

2  .301b
  .319  .312 0 .202  

9  .338c
  .313  .310 1 .903 7 .92 

است که  792. 8شود ضریب دوربین واتسون  مشاهده می 2طور که در جدول شماره  همان

ک از ابعاد به ترتیب هر ی Rمقدار . دهد ادامه تحلیل را با استفاده از رگرسیون اجازه می
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دهنده همبستگی مثبت بین این  که نشان 333. 8، 301. 8، 319. 8عبارت است از 

 . باشد متغیرها و متغیر اجرای ارزشیابی توصیفی می

های معلمان با متغیر  دار بودن رگرسیون سهم مهارت معنی Fآزمون  -6جدول شماره 

 ارزشیابی توصیفی

Model مجموع مجذورات Df گین مجذورمیان F سطح معناداری 

1 

 717. 773,290 7 717. 773,290 رگرسیون
010 .

039 
 .888a

 

   030. 792 28 083. 0,132 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

 273. 07,229 2 291. 722,000 رگرسیون
033 .

028 
 .888b

 

   231. 00 23 229. 9,920 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

3 

 820. 27,282 9 722. 729,072 رگرسیون
122 .

022 
 .888c

 

   087. 22 20 091. 2,028 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

دهد که مدل رگرسیون به کار  بعد نشان می 9شده در هر  محاسبه Fو  0با توجه به جدول 

 . نماید بینی می یشطور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر مالک را پ گرفته شده به

 با متغیر ارزشیابی توصیفی های معلمان های مهارت مؤلفهارتباط  tنتیجه آزمون  -7جدول شماره 

 شاخص

 ضریب
ضریب 

 T استاندارد
 نسبت

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 معیار
Beta 

 عدد ثابت
-20 .

111 
0 .000  -1 .870  .888 

 888.  282. 2 911.  227.  732. 2 های قبل از تدریس مهارت

 888.  282. 2 900.  209.  292. 7 های حین تدریس مهارت

 887.  020. 9 201.  227.  388. 7 های بعد از تدریس مهارت
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متغیر  9گام نهایی  به شود در تحلیل رگرسیون گام مشاهده می 1طور که در جدول  همان

های حین تدریس با  هارت، م911. 8های قبل از تدریس با ضریب استاندارد بتا  مهارت

 201. 8های بعد از تدریس با ضریب استاندارد بتا  و مهارت 900. 8ضریب استاندارد بتا 

این ضرایب استاندارد بتا بدین بینی معناداری برای ارزشیابی توصیفی را دارد  توان پیش

ترتیب  گفته به گانه پیش 9معنی است که به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای 

 . پیوندد به وقوع می ارزشیابی توصیفیواحد در اجرای  201. 8، 900. 911،8. 8

 توان معادله رگرسیون برای ارزشیابی توصیفی را به شرح زیر نوشت: بنابراین می

 (y) =-20 .111+2 .732 (های قبل از تدریس مهارت)+ های  مهارت) 292. 7

 (تدریسهای بعد از  مهارت) 388. 7 +(حین تدریس

 سؤال دوم

 های قبل از تدریس درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟ سهم مهارت

بینی با  عنوان متغیر پیش ریزی و آمادگی قبل از تدریس به در این پژوهش بعد برنامه

و  کالس به و نشاط عالقه با همراه مؤلفه ورود 2مؤلفه موردبررسی قرارگرفته که  77

 الزم و راهنمایی بازخورد دادن و آموزان دانش تکالیف گردان، بررسیشا از احوالپرسی

 الزم مطالب مرور و مشخص نظم یک اساس بر تدریس مختلف مراحل تکالیف، طی

 . آموزان معنادار بود دانش کمک به درس شروع برای نیاز پیش

سهم مهارت قبل از تدریس معلمان با متغیر آزمون دوربین واتسون  -8جدول شماره 

 ارزشیابی توصیفی

 شاخص
ضریب همبستگی 

 Rچند گانه 

ضریب تعیین 

 Rچند گانه 

ضریب چند گانه 

 تعدیل شده

خطای معیار 

 تخمین

مقدار آماره 

 دوربین واتسون

7  .320a
  .370  .370 72 .272  

2  .309b
  .300  .302 3 .922  

9  .338c
  .307  .308 1 .781  

2  .332d
  .302  .309 0 .203 7 .120 

است که ادامه تحلیل را با استفاده از  120. 7شود ضریب دوربین واتسون  مشاهده می

. 8، 320. 8هر یک از ابعاد به ترتیب عبارت است از  Rمقدار . دهد رگرسیون اجازه می

ا و متغیر اجرای دهنده همبستگی بین این متغیره که نشان 332. 8و  338. 8، 309

دهد سهم هر یک از متغیرهای مذکور به  نشان می R2باشد همچنین  ارزشیابی توصیفی می
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بینی از  درصد برای پیش 2. 30درصد و  7. 30درصد و  0. 30درصد و  0. 37ترتیب 

 .باشد تغییرات متغیر ارزشیابی توصیفی می

های قبل از تدریس با  رتدار بودن رگرسیون سهم مها معنی Fآزمون  -9جدول شماره 

 متغیر ارزشیابی توصیفی

 Df مجموع مجذورات شاخص
میانگین 

 مجذور
F سطح معناداری 

7 

 7 823. 772,022 رگرسیون
772,022 .

823 
221 .292  .888a

 

   113. 281 28 322. 78,900 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

888b.  072. 187 227. 08,301 2 002. 727,312 رگرسیون
 

   388. 00 23 833. 2,220 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

9 

888c.  872. 071 208. 27,203 9 913. 729,080 رگرسیون
 

   279. 28 20 082. 2,222 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

888d.  290. 122 211. 97,800 2 980. 722,200 رگرسیون
 

   022. 27 21 019. 7,300 هماند باقی

    27 307. 720,292 جمع

دهد که مدل رگرسیون به  مؤلفه نشان می 2محاسبه شده در هر  Fو  3با توجه به جدول 

 . نماید بینی می طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر مالک را پیش کار گرفته شده به
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با  های قبل از تدریس مهارتهای  مؤلفهارتباط  tنتیجه آزمون  - 11جدول شماره 

 متغیر مستقل ارزشیابی توصیفی

 های پیش از  های مهارت مؤلفه

 تدریس

 ضریب
ضریب 

 T استاندارد
 نسبت

سطح 

 معناداری

 B 
خطای 

 معیار
Beta 

 عدد ثابت
21 .

312 
2 .772  2 .203  .888 

ورود همراه با عالقه و نشاط به کالس و 

 احوالپرسی از شاگردان

73 .

389 
7 .130  .220 

77 .

803 
 .888 

بررسی تکالیف دانش آموزان و دادن 

 بازخورد و راهنمایی الزم تکالیف

77 .

273 
2 .723  .228 2 .972  .888 

طی مراحل مختلف تدریس بر اساس یک 

 نظم مشخص

79 .

822 
2 .000  .732 2 .030  .888 

نیاز برای شروع  مرور مطالب الزم پیش

 وزاندرس به کمک دانش آم

0 .

872 
2 .229  .720 9 .980  .882 

 2گام نهایی  به شود در تحلیل رگرسیون گام مشاهده می 78طور که در جدول شماره  همان

با ضریب استاندارد ورود همراه با عالقه و نشاط به کالس و احوالپرسی از شاگردان متغیر 

با ضریب  نمایی الزم تکالیفبررسی تکالیف دانش آموزان و دادن بازخورد و راه، 2208. بتا

با ضریب  طی مراحل مختلف تدریس بر اساس یک نظم مشخصو  228. 8استاندارد بتا 

. نیاز برای شروع درس به کمک دانش آموزان مرور مطالب الزم پیشو  7328. استاندارد بتا

بتا این ضرایب استاندارد بینی معناداری برای ارزشیابی توصیفی را دارد  توان پیش 7208

گفته به  گانه پیش 2بدین معنی است که به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای 

به وقوع  ارزشیابی توصیفیواحد در اجرای  720. 8و  732. 8، 228. 220،8. 8ترتیب 

 . پیوندد می

 توان معادله رگرسیون برای ارزشیابی توصیفی را به شرح زیر نوشت بنابراین می

 (y) =-20 .111+2 .732 (های قبل از تدریس مهارت)+ های  مهارت) 292. 7

 (های بعد از تدریس مهارت) 388. 7 +(حین تدریس

 سؤال سوم

 های حین تدریس درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟ سهم مهارت
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 73بین با  عنوان متغیر پیش نیازهای معلم و بعد آموزش و تدریس به در بعد پیش

های آن دارای معناداری بوده و به شرح  مؤلفه از مؤلفه 1بررسی قرار گرفته که مؤلفه مورد 

 جداول ذیل مورد تحلیل قرار گرفته است:

 درسی مطالب فهم و قابل ساده بیان

 منظور اطمینان از اثربخش بودن تدریس پرسش ا ز دانش آموزان به

 وینیتک ارزشیابی برای شفاهی و انشایی، عینی سؤاالت از استفاده

 ,آموزان دانش کمک با مطالب کردن خالصه

 آموزان دانش عملکرد با بازخوردمتناسب ارائه

 یادگیری برای درونی انگیزه تقویت

  برجسته کردن نکات مهم درس

آزمون دوربین واتسون سهم مهارت حین تدریس معلمان با متغیر  – 11جدول شماره 

 ارزشیابی توصیفی

 شاخص
ضریب همبستگی 

 R چند گانه

ضریب تعیین 

 Rچند گانه 

ضریب چند 

گانه تعدیل 

 شده

خطای معیار 

 تخمین

مقدار آماره 

 دوربین واتسون

7  .317a
  .329  .322 77 .302  

2  .313b
  .323  .320 78 .222  

9  .302c
  .318  .303 0 .079  

2  .337d
  .302  .308 1 .822  

2  .338e
  .308  .313 1 .702  

0  .332f
  .302  .309 0 .222  

1  .339g
  .300  .302 0 .728 7 .999 

است  999. 7شود ضریب دوربین واتسون  مشاهده می 77طور که در جدول شماره  همان

هر یک از ابعاد به ترتیب  Rمقدار . دهد که ادامه تحلیل را با استفاده از رگرسیون اجازه می

که  339. 8و  332. 8، 338. 8، 337. 8، 302. 8، 313. 8، 317. 8عبارت است از 

باشد  دهنده همبستگی بین این متغیرها و متغیر اجرای ارزشیابی توصیفی می نشان

. 32درصد و  9. 32دهد سهم هر یک از متغیرهای مذکور به ترتیب  نشان می R2همچنین 

درصد برای  0. 30درصد و  2. 30درصد و  30درصد و  2. 30درصد و  31درصد و  3

 . باشد نی از تغییرات متغیر ارزشیابی توصیفی میبی پیش
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های معلمان با  دار بودن رگرسیون سهم مهارت معنی Fآزمون  - 12جدول شماره 

 متغیر ارزشیابی توصیفی

 سطح معناداری F میانگین مجذور Df مجموع مجذورات شاخص

7 

888a.  030. 097 202. 773,812 7 202. 773,812 رگرسیون
 

   718. 729 28 273. 1,720 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

888b.  708. 213 023. 08,222 2 171. 727,783 رگرسیون
 

   220. 782 23 202. 2,729 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

9 

 380. 28,092 9 173. 722,282 رگرسیون
222 .

192 
 .888c

 

   012. 11 20 207. 9,120 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

888d.  979. 022 218. 98,312 2 813. 729,387 رگرسیون
 

   072. 23 21 382. 2,997 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

2 

 391. 27,220 9 077. 729,118 رگرسیون
082 .

982 
 .888e

 

   232. 27 20 718. 2,202 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

0 

 122. 97,800 2 881. 722,212 رگرسیون
122 .

101 
 .888f

 

   023. 27 21 312. 7,321 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

1 

888g.  322. 002 809. 22,382 2 972. 722,278 رگرسیون
 

   223. 91 20 000. 7,122 مانده باقی

    27 307. 720,292 جمع

دهد که مدل  بعد نشان می 1شده در هر  محاسبه Fو  72ره با توجه به جدول شما

بینی  طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر مالک را پیش رگرسیون به کار گرفته شده به

 . نماید می
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با متغیر  های حین تدریس های مهارت مؤلفهارتباط  tنتیجه آزمون  -13جدول شماره 

 مستقل ارزشیابی توصیفی

 شاخص
 ضریب

ضریب 

 نسبت T ستانداردا

سطح 

 معناداری

B B خطای معیار Beta 

 872.  220. 2-  308. 77 233. 98- عدد ثابت

 880.  032. 2 280.  222. 9 922. 3 فهم مطالب درسی بیان ساده و قابل

استفاده از سؤاالت انشایی، عینی و 

 شفاهی برای ارزشیابی تکوینی
79 .830 2 .127  .292 2 .110  .888 

خالصه کردن مطالب با کمک دانش 

 آموزان
72 .212 2 .202  .987 0 .129  .888 

ارائه بازخوردمتناسب با عملکرد 

 دانش آموزان
78 .232 2 .207  .278 2 .709  .888 

تقویت انگیزه درونی برای یادگیری 

 را تقویت کند
3 .370 9 .320  .770 2 .281  .870 

 1گام نهایی  به شود در تحلیل رگرسیون گام مشاهده می 79طور که در جدول شماره  همان

استفاده از ، 280. 8با ضریب استاندارد بتا فهم مطالب درسی  بیان ساده و قابلمتغیر 

و  2348. با ضریب استاندارد بتا سؤاالت انشایی، عینی و شفاهی برای ارزشیابی تکوینی

ارائه  987. 8اندارد بتا با ضریب است کردن مطالب با کمک دانش آموزان خالصه

تقویت انگیزه  278. 8با ضریب استاندارد بتا بازخوردمتناسب با عملکرد دانش آموزان 

بینی معناداری برای ارزشیابی  توان پیش 770. 8درونی برای یادگیری را تقویت کند 

در این ضرایب استاندارد بتا بدین معنی است که به ازای یک واحد تغییر توصیفی را دارد 

 770. 278،8. 987،8. 8، 2928. ،280. 8گفته به ترتیب  گانه پیش 1هر یک از متغیرهای 

 . پیوندد به وقوع می ارزشیابی توصیفیواحد در اجرای 

 توان معادله رگرسیون برای ارزشیابی توصیفی را به شرح زیر نوشت: بنابراین می

 (y) =-98 .233+3 .922 (رسیفهم مطالب د بیان ساده و قابل)+ 830. 79 

خالصه +)212. 72 +(استفاده از سؤاالت انشایی، عینی و شفاهی برای ارزشیابی تکوینی)

ارائه بازخوردمتناسب با عملکرد دانش +)232. 78( کردن مطالب با کمک دانش آموزان

 .(تقویت انگیزه درونی برای یادگیری را تقویت کند) 370. 3(+ آموزان
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 سؤال چهارم

 عد از تدریس درپیش بینی اجرای ارزشیابی توصیفی چقدر است؟های ب سهم مهارت

مؤلفه  3بین با  عنوان متغیر پیش نیازهای معلم و بعد آموزش و تدریس به در بعد پیش

های آن دارای معناداری بوده و به شرح جداول  مؤلفه از مؤلفه 9موردبررسی قرارگرفته که 

 ذیل مورد تحلیل قرارگرفته است:

 انگاری کرده بودند به کسانی که در انجام تکالیف سهلواکنش نسبت 

 های پی گیر استفاده ازآزمونک یا پرسش

  راهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات آنان

آزمون دوربین واتسون سهم مهارت بعد از تدریس معلمان با متغیر  -11جدول شماره 

 ارزشیابی توصیفی

 شاخص
ضریب همبستگی 

 Rچند گانه 

ن ضریب تعیی

 Rچند گانه 

ضریب چند 

گانه تعدیل 

 شده

خطای 

معیار 

 تخمین

مقدار آماره 

دوربین 

 واتسون

7  .303a
  .390  .391 72 .209  

2  .311b
  .322  .329 78 .122  

9  .302c
  .302  .302 3 .193 7 .839 

است  839. 7شود ضریب دوربین واتسون  مشاهده می 72طور که در جدول شماره  همان

هر یک از ابعاد به ترتیب  Rمقدار . دهد دامه تحلیل را با استفاده از رگرسیون اجازه میکه ا

دهنده همبستگی بین این متغیرها و  که نشان 302. 8و  311. 8، 303. 8عبارت است از 

دهد سهم هر یک از  نشان می R2باشد همچنین  متغیر اجرای ارزشیابی توصیفی می

بینی از  درصد برای پیش 2. 30درصد و  2. 32درصد و  0. 39متغیرهای مذکور به ترتیب 

 . باشد تغییرات متغیر ارزشیابی توصیفی می
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 های بعد از تدریس دار بودن رگرسیون سهم مهارت معنی Fآزمون  - 15جدول شماره 

 با متغیر ارزشیابی توصیفی

 شاخص
مجموع 

 مجذورات
Df میانگین مجذور F سطح معناداری 

7 

 رگرسیون
770,200 .

777 
7 770,200 .777 

102 .

091 
 .888a

 

   991. 722 28 018. 1,100 مانده باقی

 جمع
720,292 .

307 
27    

2 

 رگرسیون
728,211 .

772 
2 08,200 .220 

222 .

972 
 .888b

 

   220. 772 23 003. 2,022 مانده باقی

 جمع
720,292 .

307 
27    

9 

 رگرسیون
727,013 .

322 
9 28,223 .307 

221 .

088 
 .888c

 

   022. 32 20 893. 2,229 مانده باقی

 جمع
720,292 .

307 
27    

دهد که مدل  بعد نشان می 9شده در هر  محاسبه Fو  72با توجه به جدول شماره 

بینی  طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر مالک را پیش رگرسیون به کار گرفته شده به

 . نماید می

با متغیر  های بعد از تدریس های مهارت مؤلفهارتباط  tنتیجه آزمون  - 16جدول شماره 

 مستقل ارزشیابی توصیفی

 شاخص
 ضریب

ضریب 

 استاندارد
T 

 نسبت

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 723.  222. 7-  223. 79 109. 28- عدد ثابت

واکنش نسبت به کسانی که در انجام تکالیف 

 دندانگاری کرده بو سهل
22 .333 2 .291  .029 

78 .

221 
 .888 

 888.  027. 2 223.  270. 2 220. 28 های پی گیر استفاده ازآزمونک یا پرسش

 887.  278. 9 702.  812. 9 209. 78 راهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات آنان
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 9ام نهایی گ به شود در تحلیل رگرسیون گام مشاهده می 70طور که در جدول شماره  همان

با ضریب  انگاری کرده بودند واکنش نسبت به کسانی که در انجام تکالیف سهلمتغیر 

 223. با ضریب استاندارد بتا های پی گیر استفاده ازآزمونک یا پرسش، 0298. استاندارد بتا

توان  7028. با ضریب استاندارد بتاراهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات آنان و  8

این ضرایب استاندارد بتا بدین معنی معناداری برای ارزشیابی توصیفی را دارد  بینی پیش

. گفته به ترتیب گانه پیش 9است که به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای 

 . پیوندد به وقوع می ارزشیابی توصیفیواحد در اجرای  708. ،2238. ،0298

 زشیابی توصیفی را به شرح زیر نوشت:توان معادله رگرسیون برای ار بنابراین می

 (y) =-28 .109+22 .333 ( واکنش نسبت به کسانی که در انجام تکالیف

 209. 78 +(های پی گیر استفاده ازآزمونک یا پرسش) 220. 28 +(انگاری کرده بودند سهل

 .(راهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات آنان)

 گیری بحث و نتیجه

معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی  ای حرفه های سهم مهارت بررسی این پژوهش، هدف

ای معلمان در سه بُعد قبل، حین و بعد از تدریس با  های حرفه مهارت. باشد دوره ابتدایی می

 90 ها شامل لیست مهارت چک. ها موردبررسی قرار گرفت اجرای ارزشیابی توصیفی آن

ها نشان داد که  مؤلفه بود یافته 92رای لیست ارزشیابی توصیفی دا بعد وچک 9در  مؤلفه

. ها رابطه مثبت و معنادار دارد ارزشیابی توصیفی آنمعلمی با اجرای ای  حرفههای  مهارت

درصد و  0. 90های حین تدریس  درصد، مهارت 1. 91های پیش از تدریس  مهارت

بینی  پیشدرصد از متغیر اجرای ارزشیابی توصیفی را  1. 20های بعد از تدریس  مهارت

 . کند می

استاندارد شده اثر مؤلفه اول  BETAبر اساس اطالعات جدول مربوط و با توجه به 

درصد  0. 90های حین تدریس  درصد، مهارت 1. 91های پیش از تدریس  یعنی بُعد مهارت

باشد که نشانگر تعیین سهم هر یک از  درصد می 1. 20های بعد از تدریس  و مهارت

با ارزشیابی توصیفی دارای . باشد از متغیر مالک ارزشیابی توصیفی میهای مذکور  مؤلفه

عنوان  در این پژوهش در سؤال دوم، بعد قبل از تدریس به. باشد سهم مثبت و معنادار می

و  عالقه با همراه مؤلفه )ورود 2مؤلفه موردبررسی قرار گرفته که  77بین با  متغیر پیش

و  بازخورد دادن و آموزان دانش تکالیف ردان، بررسیشاگ از و احوالپرسی سکال به نشاط

 مشخص، مرور نظم یک اساس بر تدریس مختلف مراحل تکالیف، طی الزم راهنمایی
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های آن معنادار  آموزان( از مؤلفه دانش کمک به درس شروع برای نیاز پیش الزم مطالب

 . بوده است

مؤلفه موردبررسی  70با بین  عنوان متغیر پیش در سؤال سوم، بعد حین تدریس به

 پرسش از دانش آموزان درسی، مطالب فهم و قابل ساده مؤلفه )بیان 1قرارگرفته که 
 برای شفاهی و انشایی، عینی سؤاالت از بودن تدریس، استفاده منظور اطمینان از اثربخش به

 با بازخوردمتناسب آموزان، ارائه دانش کمک با مطالب کردن تکوینی، خالصه ارزشیابی

یادگیری، برجسته کردن نکات مهم درس(  برای درونی انگیزه آموزان، تقویت دانش عملکرد

 . های آن معنادار بوده است از مؤلفه

مؤلفه موردبررسی  3بین با  عنوان متغیر پیش در سؤال چهارم، بعد از تدریس به

ری کرده انگا مؤلفه )واکنش نسبت به کسانی که در انجام تکالیف سهل 9قرارگرفته که 

های پی گیر، راهنمایی دانش آموزان و رفع اشتباهات  بودند، استفاده از آزمونک یا پرسش

های آن دارای معناداری بوده است و درنتیجه در پژوهش حاضر در همه  آنان( از مؤلفه

( در 7932نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات شیرازی ). ها سهم مثبت وجود دارد سؤال

 . تواند بر ارتقا ارزشیابی توصیفی مؤثر است همخوانی دارد بر کار معلمان می سهم با نظارت

واصالن  7937, موحدیان، 7938, محمدی 7938های )میرزا محمدی،  نتایج پژوهش

( که مؤید آن است که ارزشیابی تحصیلی و یادگیری در تعامل با همدیگرند 7937پور، 

 . همخوانی دارد

های مجری ارزشیابی  درکالس (7903)خواجه بهجانی،ش نتایج این پژوهش با پژوه

های دیگر بیشتر  های گروهی در مقایسه با کالس توصیفی همکاری و شرکت در فعالیت

 . خوانی دارد همشود  مشاهده می

های  هرچند طراحی و اجرای ارزشیابی توصیفی از جمله تحوالت آموزشی در سال

هایی رویه  باشد، ولی در مرحله اجرا با محدودیت وپرورش دوره ابتدایی می اخیر در آموزش

( در نتیجه 7903حسنی ). رو بوده است، از جمله نقش و مهارت معلمان در اجرا است

تحقیق خود آورده است که هر چه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر 

ی ارزشیابی توصیفی مهارت یکی از اجزای مهم اجرا. ها نیز باالتر است باشد، عملکرد آن

کما اینکه معلمان نقش اساسی در اجرای هر نوع تغییر و . کافی معلمان در اجرا است

( نیز نشان داد که بدون وجود 2889مطالعه استرونگ و تاکر ). نوآوری آموزشی دارند

م های اصالح نظا کدام از برنامه معلمان توانمند و با کیفیت در کالس، امکان موفقیت هیچ

ها درباره نقش معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی  آموزشی وجود ندارد، نتایج پژوهش
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های اجرای ارزشیابی  سال از اجرای آن مهارت 72دهد که با گذشت بیش از  نشان می

سازی )استفاده  ها نهادینه نشده است؛ و بیشتر معلمان در سطح سه نهادینه توصیفی در آن

ها در سطح چهارم )عادی  صیفی( قرار دارند و فقط تعداد کمی از آنمکانیکی از ارزشیابی تو

سازی عوامل تسهیل بخش  ( بنابراین فراهم7930)کرمعلیان، جعفری،. شدن( هستند

یکی از عوامل اصلی تسهیل گر، معلمان . ارزشیابی توصیفی از اهمیت زیادی برخوردار است

ش آموزان را به نتایج مورد انتظار ارزشیابی توانند دان ای هستند که می های حرفه با صالحیت

های معلمی با  نتایج این تحقیق نیز نشان داد که آگاهی و کاربرد مهارت. توصیفی برسانند

 . اجرای ارزشیابی توصیفی دارای رابطه و همبستگی مثبت است

 پیشنهادهای کاربردی

 نتایج این پژوهش نشان داده است:

های معلمی و ارزشیابی  دهنده ارتباط بین مهارت شانبا توجه به نتایج پژوهش که ن

های معلمی  توصیفی است، توجه به آموزش و توانمندسازی معلمان در زمینه مهارت

 . باشد ضروری می

ای معلمان نیاز توجه و آموزش بیشتر دارند این  های حرفه های مهارت برخی از مؤلفه

 . وزش معلمان باید موردتوجه بیشتر قرار گیردهای آم موارد با توجه به نتایج تحقیق در دوره

هایی وجود دارد، تالش برای برگزاری  ها و کاستی در اجرای ارزشیابی توصیفی ضعف

 . منظور بهبود وضعیت اجرا ضروری است های تکمیلی به دوره

های معلمی نتایج نشان داد که  های قبل، حین و بعد از تدریس مهارت از بین مهارت

گردد  وضع عملکرد معلمان در حین و بعد از تدریس بیشتر است؛ پیشنهاد می ها نارسایی

 . علل آن بررسی و برای رفع آن اقدام گردد
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