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  هاي آنها ارزشیابی مدرسین از آموخته يبارهدر دانشگاه فرهنگیانمعلمان  - نگرش دانشجو يمقایسه
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  * عبدالوهاب سماوي

  **محمد میرزاده کوهشاهی

   ***انهاشم ادیب

  

  چکیده

 هـاي شـهید بهشـتی و فاطمـه     پردیس( معلمان دانشگاه فرهنگیان - ونگرش دانشج يپژوهش حاضر با هدف مقایسه

ـ� توصـیفی   ،روش پـژوهش . هـاي آنهـا صـورت گرفتـه اسـت      ارزشیابی مدرسین از آموخته يدرباره )بندرعباس ءالزهرا 

 کـه  است بندرعباس ءالزهرا  هاي شهید بهشتی و فاطمه دانشجویان سال دوم پردیس يآماري آن کلیه يپیمایشی و جامعه

اي با انتساب متناسـب انتخـاب    گیري طبقه به روش نمونه ،)زن 105و  دمر 78(نفر از دانشجویان سال دوم  181 از میان آنها

روایـی محتـوایی   ي شـیوه ابزار از این سنجش روایی  براي .است محقق ساخته يها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده. شدند

آمارهـاي توصـیفی،    يها نیـز بـه وسـیله    تحلیل داده. شدمحاسبه  87/0آلفاي کرونباخ  ضریب پایایی آن از طریقو  استفاده

  . انجام شد SPSS - 21 افزار  نرم يبه وسیله) میانگین وآزمون تی مستقل( استنباطی

هـاي   لفـه ؤانـواع م مدرسـین از   يدر مـورد اسـتفاده  ) دوجـنس ( معلمـان  ـ   دانشجو رتایج تحقیق نشان داد که بین نظن

تفـاوت   ـ  هاي آنها دارند که مدرسین در ارزشیابی از آموختهـ هاي شناختی   هدف و انواع حیطه ابزار، نوع، نظیر زشیابیار

هـاي شـناختی    هاي نوع، هدف و سطوح مختلف حیطه لفهؤمدر این میان، میانگین مردان در  .داري وجود داردمثبت و معنا

در مـورد   .ابزار بیشتر از مـردان بـود   يلفهؤماما میانگین زنان در استفاده از  ،نزنا در ارزشیابی دانشجویان بیشتر از میانگین

حرکتی در ارزشیابی دانشجویان هیچ تفاوت معناداري یافـت   ـ هاي عاطفی و روانی هاي حیطه لفهؤممدرسین از  ياستفاده

  .نشد

  .ارزشیابی، دانشگاه فرهنگیان، مدرسان، دانشجویان :ها کلیدواژه

  مقدمه

تعلیم و تربیت اسـت کـه    يشود و در سایه ترین عامل رشد و ترقی جوامع محسوب می روزه تعلیم و تربیت اساسیام

رشد و شکوفایی حیات اجتمـاعی از  . شودل ئفرهنگی خود نا و اقتصادي، ه اهداف اجتماعی، سیاسیتواند ب هر جامعه می

                                                             
*
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نظـام   يانسـانی بـه عهـده    يئولیت اساسی تربیت نیـرو مس اصوالً گیرد و طریق نهادهاي فرهنگی و اجتماعی صورت می

انسانی است، به تبع این در آمـوزش   ياي نیرو هر سازمان و جامعه يترین سرمایه بزرگ. تربیت یک جامعه است و تعلیم

وجـود و  تحقـق هـر آرمـانی در گـرو      ،به ویژه آنکه در بعد آمـوزش عـالی   ؛ترین سرمایه معلم است بزرگ نیز و پرورش

 کیفیـت ایـن نظـام اسـت     بیـانگر هاي معلمان در نظام تعلیم و تربیت  کیفیت و قابلیت ،در حقیقت. مدي معلمان استآکار

هـاي معلمـان    در بهبود کارایی نظام آموزشی و به تبع آن ارتقاي کیفیـت و قابلیـت  یکی از موضوعاتی که  .)19: 1373ابیلی،(

  .است آنها هاي ارزشیابی از عملکرد و مهارت ،داردنقش مؤثري 

به منظـور   این امر. رودبه کار می تحلیل و تفسیر اطالعات ،آوري براي جمع ،یافته  نظام جریانارزشیابی به عنوان یک 

اگـر بخـواهیم ایـن    . گیردد، صورت میاند یا در حال تحقق هستن ق یافتههاي مورد نظر تحق تعیین این مطلب که آیا هدف

تعیـین میـزان موفقیـت معلمـان در رسـیدن بـه        :یم دهیم، ارزشیابی معلم عبارت است ازتعریف را به ارزشیابی معلم تعم

د، بـه همـان   هاي مختلفی وجود دار معلمان هدف هاي آموزشی از آنجا که براي ارزشیابی فعالیت. هاي آموزشی خود هدف

 يآمـوزان دربـاره   جویان و دانـش هـا، اسـتفاده از دیـدگاه دانشـ     یکی از ایـن روش . اند هاي آموزشی نیز متنوع نسبت مالك

میـزان   ياي معلمان است که در آن بر اساس نظـر دانشـجویان بـه قضـاوت دربـاره      هاي مختلف شخصی و حرفه ویژگی

ارزشیابی از مدرسـین وجـود    درشاگردان  نظر يبه رغم اختالف نظرهاي زیادي که درباره .پردازند شایستگی مدرسان می

: 1391سـیف، (شود میي دارد و براي ارزشیابی از معلم به ویژه در سطوح آموزش عالی استفاده دارد، این روش کاربرد زیاد

معلمان دانشگاه فرهنگیـان اسـت،    ـ هاي دانشجو رو پژوهش حاضر که درصدد ارزشیابی مدرسین از آموخته ایناز  ؛)494

 يمعلمـان دربـاره   ــ  با آگاهی از نگرش دانشـجو . پردازد خود آنها می دیدگاهارزیابی معلومات دانشجویان از  يبه مقایسه

توانیم به کم وکیـف فراینـد ارزشـیابی     می ،هاي آنها و میزان همخوانی نگرش آنان با یکدیگر ارزشیابی مدرسین از آموخته

ی پـی  میزان استفاده از نتایج حاصله و ایجاد اصالحات و تغییرات الزم در جریان آموزش ،معلمان ـ� هاي دانشجو از آموخته

معلمـان را بهبـود بخشـیم و بـه الگـو و       ــ  هاي دانشـجو  هاي مختلف نظام ارزشیابی از آموخته ببریم و از این طریق جنبه

  .ارزشیابی در مراکز تربیت معلم دست یابیم ازچارچوب مناسبی 

هـاي   آموختـه  ازارزشیابی مدرسـین   يدرباره ،هاي دانشگاه فرهنگیان پردیسمعلمان  ـ نگرش دانشجو رسد به نظر می

سـطوح   ابزارهـاي گونـاگون ارزشـیابی و    هـا و  از هدف ،در جریان ارزشیابی که مدرسینبا توجه به این .آنها متفاوت است

نگـرش   ياین پژوهش بـا هـدف مقایسـه    کنند، حرکتی استفاده میـ نی  روا عاطفی و ،شناختی يگانه سه يمختلف حیطه

  .باشد زیر می هاي پرسشگویی به  به منظور پاسخ و هاي آنها رسین از آموختهارزشیابی مد يبارهمعلمان در ـ دانشجو

  ؟چه تفاوتی با یکدیگر داردهاي آنها  معلمان در مورد هدف ارزشیابی مدرسین از آموخته ـ دیدگاه دانشجو ـ1

  ا یکدیگر دارد؟هاي ارزشیابی مدرسین از معلومات آنها چه تفاوتی ب شیوه يمعلمان درباره ـ دیدگاه دانشجو ـ2

کنند، چه تفـاوتی   ابزارهایی که مدرسین براي ارزشیابی معلومات آنها استفاده می يمعلمان درباره ـ دیدگاه دانشجو -3

  با یکدیگر دارد؟

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 10

http://rdch.ir/article-1-128-fa.html


                                          .1395 پاییز و زمستان، 12، شماره ی ـ ترویجی، سال ششمپژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، دو فصلنامه علم

 

هـاي شـناختی در ارزشـیابی از     مدرسـین از سـطوح مختلـف حیطـه     يمعلمان در مورد میـزان اسـتفاده   ـ دانشجو -4

  یدگاهی دارند؟هاي آنها، چه د آموخته

حرکتـی در   - هـاي عـاطفی و روانـی    مدرسین از سطوح مختلف حیطه يمعلمان در مورد میزان استفاده ـ دانشجو -5

  هاي آنها، چه دیدگاهی دارند؟ ارزشیابی از آموخته

  پیشینه تحقیق

ت معلـم از دیـدگاه   اي و عملی مدرسان مراکز تربی هاي حرفه بررسی مهارت«در تحقیق خود با عنوان  )1392( حیدري

اي و عملی مدرسان از دیـدگاه دانشـجویان در حـد     ت حرفهیبه این نتیجه رسیده که کیف ،»مدیران، مدرسان و دانشجویان

کیفیـت   شـود مـی  پـذیرد و سـبب   اثربخش صورت می  اي هاي یادگیري به گونه و طراحی محیط است خوب ارزیابی شده

پژوهشـی در خـود راهبـري و خـود     «در تحقیق خود با عنـوان   )1372(سلسبیلی  .ارتقا یابدفرایندهاي آموزش و یادگیري 

نشـاط و    معتقد است که فضاي حاکم بر تربیـت معلـم فضـایی کـم     ،»ارزشیابی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران

تأکیـد   ،در این فضـا . دبرن رنج میبیرون و محیط خسته کننده  يفقدان ارتباط با جامعه از که در آن دانشجویان است سرد

دانشـجو   يهـاي مـورد عالقـه    پژوهش در زمینه ی برايبر کتب درسی و حفظ کردن و امتحان از آنها است و کمتر فرصت

در  .هـاي دانشـجویان خبـري نیسـت     توجـه بـه تفـاوت    پژوهشـی و  ــ  از سمینار کارگاه آموزشی چرا که ؛شود فراهم می

راهبردهـاي آمـاده شـدن بـراي      نوع سنجش معلم بر رویکردهـاي مطالعـه و   ثیرأت يبارهدر )1385(آبادي  پژوهشی که فتح

ـ   ،که استفاده از امتحانات تشـریحی  مشخص شده است ،امتحان با دانشجویان انجام داده رویکـرد   ه سـوي دانشـجویان را ب

 1لـین وگرانالنـد  . هـد د سـطحی مطالعـه سـوق مـی     رویکرد هب آنها را ،اي از امتحانات چند گزینه استفاده عمقی مطالعه و

هاي آموزشـی تعیـین    هدف :اند فنون مورد استفاده در ارزشیابی گفته ها و روش يزمینهدر  ،)1392( نقل از سیفبه  )2000(

 پیشرفت تحصیلی معلـم سـاخته،   باشند؛ از جمله آزمونمتفاوت می هاي شامل آزمون اما معموالً ارزشیابی هستند، يکننده

سـنجش محصـوالت    و )گزارشـات شـفاهی   آزمایشگاهی، کار مانند( هاي مختلف یادگیرندگانسنجش عملکرد مشاهده،

و  هـا  ن صـالحیت یمعلم را تعی منظور از ارزیابی ،)1391( نژاد مالیی). گزارشات تحقیقات نقاشی، رسم، ها، نوشته( یادگیري

معلمـان در   ـ  ارزیـابی دانشـجو  هـدف   یابی بـه صـالحیت الزم را    دست او همچنین. داند ي روشن میتدوین استانداردها

تربیـت   ياي برنامـه  هـاي حرفـه   معتقد است براي کسب صالحیت و کندمعرفی می ،پیش از خدمت يپایان دوره طول و

. معلمان را براي تـدریس در کـالس درس آمـاده کنـد     ـ تا دانشجو قابل ارزیابی باشد منسجم و ،منتخب ،معلم باید برنامه

 واجرا شـود  به شکل تلفیقی  ،با توجه به کاربردهاي تئوري و عملی در محیط باشد و علوم مختلف ل برمشتمبرنامه باید 

   .شودتدریس  ، توسط اساتیدکادمیکآ به شکل موضوعات جدا و صرفاًنباید 

ابتـدایی  تربیت معلم  هاي آموزش و ارزیابی شیوه« عنوان باتحقیقی در  )1389(خلیفه سلطانی  اصفهانی و فراهانی، نصر

هاي عمـومی   به صالحیت ،معلمان ـ� تربیت دانشجو موزش ودر فرایند آ که به این نتیجه رسیدند ،»در نظام آموزش کشور

در پـژوهش خـود    )1373(معتمدي . گرددمیکید أبر مفاهیم به طور سطحی ت شود و تخصصی توجه نمی هاي و صالحیت

                                                             
1 Linn & Gronlund 
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هـاي   نشـان داد کـه ارزشـیابی از آموختـه     ،»درسی تربیـت معلـم   ينامههاي عمومی در بر یبررسی تحلیل توانای«عنوان  با

 درصـد  98 بـیش از طوري کـه  به  ؛شود بیشتر در سطح دانش و فهمیدن طرح می هاي شناختی معلمان در حیطه ـ دانشجو

بسـیار  ده هاي انجام شـ  پژوهش ا دره ناهماهنگی یافته ،همان طور که مشاهده شد. باشددر این سطح میاالت مدرسان ؤس

  .شد پژوهش حاضرانجام  يموردي انگیزه يهمین امر به همراه مطالعه ؛زیاد است

  ادبیات نظري

 از اهمیـت و  ارزیابی است کـه نسـبت بـه دیگـر مـوارد      ،شود معلم میکارکرد و کارایی  که باعث رشد ییکی از دالیل

گیري آگاهانـه در   تصمیم این امر .م وجود داشته باشدباید به طور مداورو ارزیابی  ایناز  ؛برخوردار استاولویت بیشتري 

در ابتـدا،   .(Jennifer, 2012: 69 ) دارد همـراه بـه   رایادگیري  آموزش و هکارها در فرایندرا ها و مورد مناسب بودن روش

ن بـراي تعیـی   آننتـایج   و پیشرفت تحصـیلی بـود   آموزان و هاي فردي در هوش دانش سنجش تفاوت مشتمل برزشیابی ار

در . رفـت  آنهـا بـه کـار مـی     يخدمات ویژه انتخاب مسیرها و آموزان بر حسب توانایی و بندي دانش دسته، دروس ينمره

 ارزشـیابی کارکنـان نیـز ماننـد     .کارکنان مدرسه گسترش یافته است سایر و مدیران براي ارزشیابی معلمان، این الگو ،واقع

فـرد بـا یـک معیـار یـا       يها بر اساس مقایسـه  قضاوت کید دارد وأفردي ت  هاي گیري تفاوت اندازه بر آموزان سنجش دانش

 اي از اهمیت ویـژه  ،هر سازمان ياساسی برنامه يارزشیابی به عنوان یکی از اجزا .گیرد می صورتها  از هنجار ايمجموعه

 شـناخت فـراز   کلی یک برنامه، جزئی و يها پی بردن به نواقص و کاستیزیرا  ؛)217: 1391 ،گال و همکاران( خوردار استبر

یافته میسر   سازمان و هاي هدفمند آن به کمک ارزشیابی بهبودنیز  ضعف و همچنین کشف نقاط قوت و ،هاي آن نشیب و

 از اي هالـه یـر در هـر زمینـه در    یهر گونـه تغ  ایجاد ،شناخت عملکرد هر نهادي ارزشیابی وانجام بدون  .گردد ممکن می و

مسـائل مربـوط    هاي شاگرد وزمینه یا بررسی نیاز )1 :کند ذکر میچهار مرحله را در ارزشیابی  1بیم ستافلا .ابهام قرار دارد

کنتـرل   )3؛ شـود  هـا بررسـی مـی   مانند ایـن  وقت و وسایل، ،صالحیت کارکنان آن هزینه، يطرح که در مطالعه )2 به آن؛

   .)29: 1390 ،شریعتمداري(نهایی  يدر مرحله برنامه يفایده ثیر وأگیري ت اندازه )4 برنامه در حین اجرا؛

بنایی براي ارزشـیابی  ي زیر دو فرضیه ،)PES ،1994( هاي ارزشیابی آموزشی آمریکا مشترك تدوین استاندارد يکمیته

  توانـد هـم در خـدمت    ارزشیابی کارکنـان مـی  اساس نخستین فرضیه، بر ؛در نظر گرفته است به صورت استاندارد کارکنان

ارزشـیابی کارکنـان    ،دوم يهفرضـی  مبنـاي بر . رسانی به جامعه تشریک مساعی کند  هم خدمت به دانش آموزان ورسانی 

 توانـد بـه  میارزشیابی صحیح  .)217: 1391و دیگران، گال ( خدمات خود را بهبود بخشند تاکند  سسات کمک میؤبه م اساساً

پیشـنهادات سـازنده    همچنین باعث انتقـادات و ، بپردازد هاي یادگیري چالش و نظارت بر خود تشخیص وضعیت موجود،

تنهـا گذرانـدن   رزشـیابی  ا. (Ramaligela, 2013:166) دهـد  توسعه می در معلمان را اي مثبت هاي حرفه شود و ویژگی می

 اقعـی هـاي زنـدگی و   مثـال  هاي تعـاملی و  اساس شیوهبر و باشد پویا مستمر وفرایندي باید  بلکه ،امتحان پایان ترم نیست

 ,Akhtar Ali and Topping)انجامـد مـی ارزیـابی شـونده    در فـرد  عواطـف  نگیـزه و ا ایجاد به انتقادي تفکر .مبتنی گردد

                                                             
1 Stuffle beam 
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انـدازه   آمـوزش را  ينهایی نتیجه ارزشیابی .نباید اهمیت ارزشیابی پایانی را از نظر دور داشت در عین حال،؛ ) 2009:635

بـدون   خـاص و  يچـه آموزشـی کـه معلـم در مرحلـه      و اسـت  یزي شدهر حچه آموزشی که از پیش طر کند؛گیري می

 اسـت کـه   بـراي مدرسـان تربیـت معلـم ضـروري     دانستن این نکته  .)29: 1390 ،شریعتمداري( دهد ام میبینی قبلی انج پیش

بـه  دگیري یـا  آمـوزش و  هاي محیط را در ایجاد شایستگی الزم مهارت و این است که بتواند ،معلم آینده ویژگیترین  مهم

  .Uassin) , (2011:1293  آورددست 

  تحقیق روش

 عباسبنـدر دانشـگاه فرهنگیـان   دانشـجویان   آمـاري آن  يپیمایشی است که جامعـه  ـ  توصیفی يامطالعه ،این پژوهش

 )زن 105 و مـرد نفر  78( نفر 181 يبا حجم نمونه 1392-93 در سال تحصیلی )ءالزهرا  شهید بهشتی و فاطمههاي  پردیس(

دانشـجویان   میـان  از هاي آنو نمونه استفاده شد متناسبانتساب اي با  گیري طبقه از روش نمونهدر این پژوهش . دباش می

ن یاسـتاندارد از قبـل تعیـ    يپرسشـنامه  فقـدان در این پژوهش به دلیـل   .پسر انتخاب شدند از دو جنس دختر و سال دوم

 موضـوع،  يبـا بررسـی ادبیـات موجـود در زمینـه     آنهـا   .اي پرداختنـد ي محقق سـاخته سشنامهبه تدوین پر انمحقق شده،

محقق ساخته به عنوان  ياتدوین پرسشنامه بهاساتید محترم  همچنین براساس نظر ،کانونی مند وساختار هاي غیر مصاحبه

 .حـذف شـدند   ،هم بودنـد یا مبهمپوشانی داشتند االتی که ؤس ،مقدماتی يدر مطالعه .نمودنداقدام  ها آوري داده جمع ابزار

 ــ  روانی و عاطفیپرسش  6، شناختیلفه ؤمپرسـش   5 مشتمل بر پرسش تدوین شد که 32جمعاً با  پاسخ  بسته يپرسشنامه

اساس مقیاس لیکـرت  بر این پرسشنامه، .بود نوع ارزشیابیپرسش  5 و هدفپرسش  6، ابزار ارزشیابیپرسش  10، حرکتی

نفـر از اعضـاي    8توسـط   آنروایی سپس  ،تنظیم ـ1ي مخالفم با نمره تا کامالً 5 يموافقم با نمره که از کامالًـ  اي درجه 5

پـس از رفـع اشـکاالت     ،از افراد نمونـه توزیـع   نفر 30سپس پرسشنامه بین  .شدید یأت بررسی و نظر  ت علمی صاحبأهی

بـا اسـتفاده از نـرم     ،نفر از اعضـاي نمونـه   30روي  مقدماتی بر يدر یک مطالعه پرسشنامه ن پایایییتعی براي .استفاده شد

از  ایـن امـر   کـه شـد  بـرآورد   درصـد  87 آن پایایی ونباخ محاسبه ایی آن از طریق آلفاي کروضریب پای »spss - 21« افزار

سـتقل اسـتفاده   م tاز آزمون آماري نیز ها  تفاوت بین گروه يبراي مقایسه .حکایت داردگیري  باالي ابزار اندازه اعتبار نسبتاً

  .شد

  ها یافته

  هاي آنها موختهآمعلمان در مورد هدف ارزشیابی اساتید از  -  شجومقایسه دیدگاه دانمستقل براي  tآزمون : 1ه جدول شمار

 T df Sig انحراف معیار میانگین تعداد جنس

   4.16 17.16 78 مرد

4.53 

 

181 

  

 3.81 14.47 105 زن 000.
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در  t = 4.53نتایج نشـان داد بـا مقـدار    . هاي مستقل استفاده شد گروه  t.testاز آزمون ،ال اولؤبراي تجزیه و تحلیل س

به نحوي که میـانگین مـردان بـه صـورت      ؛داري بین میانگین زنان و مردان وجود دارد فاوت معنیت  P<0/05سطح آلفاي

 .داري از میانگین زنان باالتر است معنی

  هاي آنها معلمان در مورد نوع ارزشیابی مدرسین از آموختهـ جو مقایسه دیدگاه دانشراي مستقل ب tآزمون  :2جدول شماره 

 t df Sig انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 000. 181 3.75 4.76015 16.0641 78 مرد

 3.10417 14.37 105 زن

  

  t = 3.75نتایج نشان داد بـا مقـدار  . ه شدهاي مستقل استفاد گروه  t.testاز آزمون  ،دوم يبراي تجزیه و تحلیل مؤلفه

به نحوي که میانگین مردان به صـورت   ؛دارد داري بین میانگین زنان و مردان وجود فاوت معنیت p<0/05ر سطح آلفاي د

  .داري از میانگین زنان باالتر است معنی

  گیري نوع ابزار ارزشیابی کاربه  معلمان در موردـ مقایسه دیدگاه دانشجو مستقل براي  tآزمون  :3 جدول شماره

  هاي آنها توسط مدرسین از آموخته

 t df Sig انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 000. 181 3.68 3.53814 17,7048 78 مرد

 4,02723 19,166 105 زن

  

ـ . هاي مستقل استفاده شد گروه  t.testاز آزمون ،سوم يبراي تجزیه و تحلیل مؤلفه  t = 3.68ا مقـدار  نتایج نشان داد ب

به نحوي که میانگین زنـان بـه صـورت     ؛داري بین میانگین زنان و مردان وجود دارد تفاوت معنیp<0/05 در سطح آلفاي 

  .ن مردان باالتر استداري از میانگی معنی

  هاي شناختی در ارزشیابیتلف حیطهمدرسین از سطوح مخمعلمان در مورد استفاده ـ مقایسه دیدگاه دانشجو مستقل براي  tآزمون  :4شماره جدول 

 t df Sig انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 000. 181 3.977 4.48561 19.7821 78 مرد

    3.58065 17.4095 105 زن
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 t = 3.97نتایج نشان داد با مقدار . شد هاي مستقل استفاده گروه  t.testاز آزمون ،چهارم يبراي تجزیه و تحلیل مؤلفه

به نحوي که میانگین مردان بـه صـورت    ؛داري بین میانگین زنان و مردان وجود دارد تفاوت معنی p<0/05آلفاي  در سطح

  .داري از میانگین زنان باالتر است معنی

در  حرکتی -وانیر و هاي عاطفی معلمان در مورد استفاده مدرسین از سطوح مختلف حیطهـ  مقایسه دیدگاه دانشجو مستقل براي  tآزمون  :5جدول شماره 

  ارزشیابی

 T df Sig انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 926. 181 093. 4.00668 15.8077 78 مرد

    3.98985 15.7524 105 زن

  

 t = .93نتایج نشان داد بـا مقـدار   . هاي مستقل استفاده شد گروه  t.testاز آزمون  ،پنجم يبراي تجزیه و تحلیل مؤلفه

هر چند میانگین مردان از زنـان بـاالتر    ؛داري بین میانگین زنان و مردان وجود ندارد تفاوت معنی p>0/05در سطح آلفاي 

  .دار مشاهده نشد است اما این تفاوت معنی

  

  نتیجه گیري بحث و

تربیت  تعلیم و يکه نسبت به دیگر عوامل عرصه ارزشیابی صحیح است اجرا و اري،ذگ موفقیت هر برنامه در گرو هدف

پاداشی بر اساس ارزیابی  گیري و گونه تصمیم هر باید به طور مداوم وجود داشته و ارزشیابی. یت بیشتري دارداهم

 دانشگاه فرهنگیانارزشیابی مدرسین  يبارهمعلمان در ـ نگرش دانشجو يپژوهش حاضر با هدف مقایسه .عملکرد باشد

آزمون  )1با توجه به جدول شماره ( نخست پرسشدر پژوهش  ينتیجه .صورت گرفتهاي آنها  از آموخته عباسبندر

 تفاوت مثبت و آنها،اهداف اساتید از ارزشیابی  يدانشجویان هر دو جنس در زمینه نگرشمیان  که داد نشان ،تی مستقل

نتیجه توان  لذا می ؛استدرصد  47/14 با بیشتر از میانگین زناندرصد  16/17با  که میانگین مردان داري وجود دارد معنی

تر انجام  موفق بهتر و ،گرفت که مدرسین مرد نسبت به مدرسین زن نقش خود را از اهدافی که در ارزشیابی دارند

 ایجاد تالش و ي آموزشی،ها یاز ارزشیابی براي شناخت نارسای اند که مدرسین آنها اظهار داشتههر دو جنس  و دهند می

 .کنند ماده شدن براي بر عهده گرفتن نقش معلمی در آینده استفاده میآ و الترهاي با ارتقاء فراگیران به پایه ،رغبت بیشتر

این یافته  .برخوردار استاهمیت بیشتري  ازها در مدرسین مرد نسبت به مدرسین زن  دهد که این ویژگی نتایج نشان می

خلیفه  نصر اصفهانی و فراهانی، هاي با یافتهاما  ،هماهنگ است )1391( مالیی نژاد و )1392(حیدري  پژوهش يبا نتیجه

آزمون تی مستقل نشان  )2 جدول شماره با توجه به( پژوهش 2 پرسشپژوهش در  ينتیجه. مغایر است )1389( سلطانی

معلمان به عمل  ـ دانشجوهاي  عباس از آموختهبندردانشگاه فرهنگیان  در مورد نوع ارزشیابی که مدرسین، دهد می
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از ي دار معنی صورت مثبت ودرصد به  06/16 با که میانگین مردان معناداري وجود دارد تفاوت مثبت و ،آورند می

 را تشریحیهاي  ست که مدرسین هر دو جنس ارزشیابیا نآ بیانگراین نتایج . باالتر استدرصد  37/14 با میانگین زنان

 مانند ؛کید دارندأوار ت طوطی ب حفظی وکه بر مطال یهای نسبت به ارزشیابی ،شوند دار میمعنا که باعث یادگیري عمقی و

بیشتر  مدرسین مرد ،در نوع ارزشیابی دهد که تایج نشان مینهمچنین . دهند ترجیح می شفاهی اي و امتحانات چند گزینه

 آبادي  فتح پژوهش ياین یافته با نتیجه. قائلنداهمیت ، شود دار میکه باعث یادگیري معنای یها ارزشیابی ايبر از زنان

با اما  ؛هماهنگ است ،شود به کار گرفته میدانشگاه فرهنگیان که توسط مدرسین در  نوع ارزشیابی يدر زمینه )1388(

به جدول  باتوجه( 3 پرسشدر  .دارد تمغایر )1372( سلسبیلی و )1389( خلیفه سلطانی نصر اصفهانی، هاي فراهانی، یافته

عباس براي بندردانشگاه فرهنگیان ارزشیابی که مدرسین  هايابزاردر  ؛دادآزمون تی مستقل نشان نتایج ) 3 شماره

درصد  02/4 با نداري وجود دارد که میانگین زنامعنا تفاوت مثبت و ،کنند استفاده می معلمان ـ دانشجوسنجش معلومات 

از  هاي خود رزشیابیجنس در ا که مدرسین هر دو آن است بیانگراین نتایج . استدرصد  53/3 با باالتر از میانگین مردان

 کالسی، يتدریس نمایشی، بحث وگفتگو گزارشات علمی، کارهاي پژوهشی،مانند  کنند؛متفاوت استفاده می ابزارهاي

نسبت به  دهد مدرسین زن نتایج نشان می. سنجند می را ارزشیابی باالي سطوح کهعملی  کارهاي تیمی و و ورزيکار

 ـ شود میمعلمان  ـ که باعث سنجش سطوح باالي معلومات دانشجوـ  آنستفاده از ا براي ابزار ارزشیابی و ،مدرسین مرد

هاي  پژوهش ينتیجه با ،استفاده از ابزار ارزشیابی در مراکز تربیت معلم ياین یافته در زمینه .هستند قائلاهمیت بیشتري 

آزمون ) 4با توجه به جدول شماره ( 4ال ؤس در .است همسو )2013( رامالیجا و )1391( مالیی نژاد ،)2000( لین وگرانالند

سطوح  عباس ازبندردانشگاه فرهنگیان مدرسین  يدر مورد استفادهمعلمان  ـ نگرش دانشجوکه بین  دادتی مستقل نشان 

 با داري وجود دارد که میانگین مردانمعنا تفاوت مثبت و ،هاي آنها هاي شناختی در ارزشیابی از آموخته مختلف حیطه

ست که مدرسین هر ا نآ بیانگراین نتایج  ؛باالتر استدرصد  58/3 با داري از میانگین زنان یبه صورت معندرصد  48/4

ابتکار  قدرت حل مسئله،مانند هاي خود از تمام سطوح مختلف حیطه شناختی به ویژه سطوح باال  در ارزشیابیدو جنس 

مدرسین مرد اهمیت بیشتري  ؛ در این حوزهدهد یج نشان مینتا. کنند استفاده می تحلیل قدرت ارزیابی و خالقیت، و

هاي  مغایر با یافته ،سطوح مختلف حیطه شناختی از مدرسین ياستفاده ياین یافته در زمینه. نسبت به مدرسین زن قائلند

از کاردانی  ه بعدب 1390 سال تربیت معلم از يتواند این باشد که برنامه میدلیل تفاوت در نتایج  و است )1373(معتمدي 

 ومنابع انسانی  يحوزه دراین رو  از یافته است؛به دانشگاه فرهنگیان ارتقا مراکز تربیت معلم  به کارشناسی تغییر و

 الؤدر س .شدسنوات علمی اعالم  مدرك دکتري و این مراکز ت علمی درأشرط هی ایجاد وتغیراتی  محتواي کتب درسی

مدرسین  يمعلمان در مورد استفاده ـ بین نگرش دانشجو ،تایج آزمون تی مستقلتوجه به ن با )5جدول شماره ( 5

 ،هاي آنها حرکتی در ارزشیابی از آموخته ـ روانی هاي عاطفی و عباس از سطوح مختلف حیطهبندردانشگاه فرهنگیان 

مدرسین از سطوح  يستفادها ،اینرببنا ؛دیده نشد) درصد 98/3( زنان و) درصد 4( تفاوت معناداري بین میانگین مردان

 ياستفاده ينتایج این یافته در زمینه .دیدگاه دو جنس یکسان است ازحرکتی ـ روانی  وهاي عاطفی  حیطه مختلف

که شایان ذکر است  .همخوانی دارد )1372( پژوهش سلسبیلی يبا نتیجه ،هاي عاطفی از سطوح مختلف حیطه مدرسین
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 ،هاي پیشرفت تحصیلی وجود دارد رایج که در ارزشیابی هاي معمول و ده از آزموناستفا توان با را نمی اهدافاین 

کسانی که به هاي شناختی توسط  هدف يها با توجه به اهمیتی که دارند به اندازه این هدف ،اینکه یگرد ينکته .سنجید

 با توجه به این باور که ؛شود می ادهاي این پژوهش پیشنه به یافته نظربا  .دشو جدي گرفته نمیپردازند، ارزشیابی می

 برايباید تمهیداتی دانشگاه فرهنگیان  ثیر قرار دهد،أاي معلمی را تحت ت جوانب حرفه يهمه تواند ارزشیابی صحیح می

شوند از حساسیت این  افرادي را که براي این حرفه تربیت می و ندهاي خود بگنجا افزایش این باور در برنامه تقویت و

عباس شهر بندردانشگاه فرهنگیان مربوط به  ،پژوهش حاضر باید توجه داشت که نتایج حاصل از .دگاه سازآموضوع 

باید در تعمیم نتایج آن  ،بنابراین .است به دست آمدهها  پردیسدانشجویان این  نظر ياز مقایسه ،لذا نتایج حاصل ؛است

  .به سایر مراکز احتیاط کرد

  

   و مآخذ منابع

عملی مدرسان مرکز تربیت معلم از دیدگاه  اي و هاي حرفه بررسی مهارت« ،)1392( فرزانه ان حیدري،سادات حسیینی

  .134-147: 14 ، شمارهفصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی ،»دانشجویان مدرسان و مدیران،

 فصلنامه تعلیم و ،»خود ارزشیابی دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم پژوهشی در خود راهبري و« ،)1372( نادر سلسبیلی،

  . 66 -  85: 38شماره  ،تربیت

  .دوران :تهران، روانشناسی پرورشی نوین ،)1392(اکبر  علی سیف،

  .دوران :تهران، ارزشیابی آموزشی سنجش و اندازه گیري، ،)1391( .ـــــــــــــ 

  .سمت :تهران، چند مبحث در برنامه ریزي درسی ،)1390( علی شریعتمداري،

راهبردهاي آماده شدن براي  هاي متفاوت سنجش بر رویکرد مطالعه و روش ثیرأبررسی ت« ،)1385( جلیل فتح آبادي،

دانشگاه  دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، رساله دکتري، ،»پایین امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال و

  .عالمه طباطبایی

هاي آموزش تربیت  شیوه ارزیابی« ،)1389( مصطفی خلیفه سلطانی،  شریف ؛احمدرضا اصفهانی، نصر علیرضا؛ فراهانی،

  .61-75: 1 ، شمارهنشریه علمی پژوهشی فناوري آموزشی ،»معلمان ابتدایی در نظاام آموزش عالی کشور

ترجمه ، شناسی روان کیفی در علوم تربیتی و هاي تحقیق کمی و روش ،)1391( جویس گال، ؛والتر بورگ،؛ مردیت گال،

  .سمت :تهران، مد رضا نصراح

، »تربیت معلم دو ساله ایران يدرسی دوره يبررسی تحلیل توانایی عمومی تدریس در برنامه« ،)1373( عبداهللا معتمدي،

  .دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه کارشناسی ارشد،

هاي  فصلنامه نوآوري ،»اییتداي مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش اب هاي حرفه صالحیت« ،)1391( اعظم مالیی نژاد،

  .34- 60: 44 شماره آموزشی،
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راهبرد تحولی براي تربیت معلم  الگوي اجرایی مشارکتی آن؛ برنامه درسی تربیت معلم و« ،)1392( محمود محمدي، مهر

  .6- 26: 1، شماره عمل در برنامه درسی فصلنامه نظریه و ،»ایران
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