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 : دهیچک

ی های نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی در مدارس دورهتحقیق حاضر با هدف تعیین روش

ی  ی آماری کلیهجامعه .پیمایشی است–انجام گرفت. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی ابتدایی استان خراسان جنوبی 

های آموزشی نفر و تعداد سرگروه  266نفر و مدیران ابتدایی خراسان جنوبی  843معلمان استان خراسان جنوبی بالغ بر

تناسب با حجم و تصادفي ساده اي مگیری، روش طبقههای نمونهنفر است. از شیوه  40ابتدایی استان خراسان جنوبی

نفر از    159های اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی  و نفر از معلمان پایه  265ی انتخابی با حجم استفاده شده است ونمونه

ی تحصیلی است. برای  های آموزشی ابتدایی با در نظرگرفتن جنسیت و پایهنفر از سرگروه  36مدیران مدارس ابتدایی و 

 آمار از استفاده با پژوهش این در آمده دستبه ی محقق ساخته استفاده شد. اطالعاتت از پرسشنامهگردآوری اطالعا

 وتحلیل تجزیه ( همبسته t آزمون) استنباطی آمار و( میانگین و استاندارد انحراف جدول، تدوین نسبی، فراوانی) توصیفی

فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی های نظارت کنونی بر  نتایج تحقیق نشان داد که روش  .گردید

ترین نقاط قوت روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند اجرای روش نظارت غیر مستقیم است. از نتایج دیگر این تحقیق مهم

از  های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی، استفاده ناظر ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی شامل: شرکت در دوره

های سایر معلمان در جهت کمک به  های فراگیران و اولیا در جهت کمک به معلمان، استفاده ناظر از گزارشگزارش

ی ارزشیابی توصیفی و نقاط ضعف روش نظارت غیر مستقیم  معلمان، استفاده ناظر از کارگاه های آموزشی در زمینه

ی ای در زمینهبی توصیف، عدم تشکیل سمینارهای حرفهی طرح ارزشیاهای تحقیقاتی ویژهشامل: عدم تشکیل گروه

های نظارت مطلوب ارزشیابی توصیفی شامل روش نظارت در ی دیگر تحقیق روشاست. نتیجه ارزشیابی توصیفی

آموزان، روش نظارت خود ارزشیابی، روش نظارت همتا، روش نظارت بر عملکرد و روش نظارت نمایش ارزشیابی دانش

 تدریس است.
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Abstract: 

The aim of this study was to determine the methods of monitoring the descriptive academic achievement 

evaluation process in primary schools in South Khorasan province. The research method in this research is 

descriptive-survey. The statistical population of all teachers in South Khorasan province is 843 people and 

primary school principals in South Khorasan are 266 people and the number of primary education 

departments in South Khorasan province is 40 people academic. It is used in proportion to the volume and 

simple randomness and the selected sample is 265 first, second and third grade primary school teachers and 

159 primary school principals and 36 primary education departments considering gender and educational 

level. A researcher-made questionnaire was used to collect information. The data obtained in this study were 

analyzed using descriptive statistics (relative frequency, table development, standard deviation and mean) 

and inferential statistics (correlated t-test). The results showed that current methods of monitoring the 

descriptive evaluation process in the province. South Khorasan is an indirect monitoring method. Among the 

other results of this study, the most important strengths of the indirect monitoring method on the descriptive 

evaluation process in South Khorasan province include: participating in in-service descriptive evaluation 

courses, using supervisors of learners 'and parents' reports to Assisting teachers, supervising the use of other 

teachers' reports to assist teachers, supervising the use of workshops in the field of descriptive evaluation and 

the weaknesses of the indirect monitoring method, including: not forming special research groups for 

descriptive evaluation, not holding professional seminars Another result of descriptive evaluation monitoring 

methods includes student monitoring evaluation method, self-evaluation monitoring method, peer 

monitoring method, performance monitoring method and teaching performance monitoring method. 

 

Keywords: descriptive evaluation, supervision, evaluation of academic achievement, supervisor, elementary 

school. 
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 مقدمه

وجود ارزشیابی در نظام آموزشی به عنوان یکی از  

ترین ابزارهای ارتقای کیفیت ترین و منطقیضروری

عنوان پرورش و پویایی آن است که بهآموزش و 

یکی از عوامل نظارت و راهنمایی، تعلیماتی را در  

ترین  (. مهمVakilian ،2021کند. )ها، الزم میمدرسه

عامل تأثیرگذار در اثربخشی آموزش و تدریس 

استفاده معلمان از نظارت و راهنمایی است 

(Izan, Ghaderi and Shirbegi ،2019 نیتکو انداز .)ه-

ی نسبت دادن گیری آموزشی عبارت است از: شیوه

گویند به یک  یک عدد که معموالً به آن نمره می

ای که آن صفت یا ویژگی معین یک شخص به گونه

ای از آن صفت یا ویژگی را که آن شخص  عدد درجه

(. گرونلند Nitko ،2001دارا است، نشان دهد)

ن و داند که برای تعییارزشیابی را فرایندی می

آموزان  تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی دانش

در رسیدن به اهداف آموزشی مورد استفاده قرار  

(. ارزشیابی فرایند تعیین Gronllund ،1976دهد)می

اطالعات و قضاوت در مورد ارزش یا اهداف 

ها، عملیات و نتایج آن به منظور  آموزشی برنامه

 Stufflebeamگیری می باشد)هدایت و تصمیم

 آموزشی نظام هر ارکان از یکی (. ارزشیابی،2000،

 آموزان،دانش عملکرد از ارزشیابی انجام و رسمی

 هرکدام براننفع زیرا است؛ آن هايجزو مسئولیت

 ارزشیابی نتایج از انتظاري خود،خاص دلیل با

-امروزه نیازمند سیستم .(Akbaripor ،2020دارند)

هستیم که به  هایی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  

-ی حرمت نگاه کند. موهبتآموز به دیدههر دانش

-های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمون

های سنتی نشان دهد؛ پس آن نوع سنجش که 

-بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت

ها و  دانش و نگرش دانش آموز بدهد  ها، توانایی

برخالف ارزشیابی   (.Rastegar، 2010قابل دفاع است)

های کمی و ریاضی و عدد و ارقام  کمی که با  داده

سروکار دارد و از قضاوت برخوردار است. باید  

پذیر دانست که کیفیت یک امر نسبی و انعطاف

توان گفت که کیفیت  است و به طور کّلی می

ای مستمر است و بر مقطعی نیست؛ بلکه اندیشه

گیرد. می  اساس تالش و فعالّیت فرد انجام

(Farahani،30:2004 -29امروزه نظام .)  های آموزشی

ی پیشرفت تحصیلی با مشکالت زیادی در زمینه

  (.Abiodun  ،2011رو هستند)روبه

Bastood (2002می )  گوید: معلمان وقتی بدانند

کنند. در چه آموزان چطور پیشرفت میدانش

توانند از این اند میجاهایی با دشواری مواجه

اطالعات برای ایجاد تغییر و اصالحات الزم در 

آموزش استفاده کنند. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

تربیتی -توصیفی رویکردی در ارزشیابی تحصیلی

های مناسب است که با استفاده از ابزارها و روش

ی کار و ...( اطالعات ها، مشاهدات، پوشه)آزمون

-با جنبه الزم را در ابعاد مختلف یادگیری، متناسب

آموز، برای شناخت  های مختلف شخصیت دانش

دهد تا دقیق او در اختیار معلم و اولیا قرار می

براساس آن، تدابیر مناسب برای بهبود شرایط و  

یادگیری پیش بینی و اجرا  -فرایندیاددهی

(. ارزشیابی توصیفی با Radmanesh ،2010شود)

رویکرد  پذیرفتن تغییر در رویکرد یادگیری و توجه به 

ابزارهای کیفی و محور قرار دادن  فرایند محور، 

یازخوردهای توصیفی درجهت هماهنگ شدن با 

های ارزشیابی  رویکردهای جدید و از بین بردن نقص

 West&Crighton  ،1999سنتی گام برداشته است )

هایی که از روند اجرای فرایند (. با توجه به گزارش
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ی موجود است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیف

رو است که  این طرح با مشکالت و نواقصی روبه

ضرورت نظارت آموزشی بر این طرح را دو چندان  

کند. از جمله مشکالت این طرح:  فقدان می

ها در ابزارهای سنجش کیفی برای گردآوری داده

ی روشن و  ی فرآیندیادگیری،  فقدان برنامهباره

دان مدون برای تربیت نیروهای متخصص، فق

بینی و تأمین منابع  ی مدون برای پیشبرنامه

مالی، امکانات و تجهیزات خاص مورد نیاز  

های ارزشیابی کیفی، عدم اعتقاد والدین به فعالیت

-ارزشیابی توصیفی و حجم باالی تعداد دانش

؛ Alaei & Mohammadpour ،2018آموزان )

Khoshkholgh&Sharifi ،2006 براي دستيابي به .)

برنامه، اجراي صحيح آن يكي از اركان مهم  اهداف 

طرح است. در طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس 

ی نظارت برآن ابتدايي نيز يكي از اركان مهم برنامه

است. براي اجراي موفق اين طرح، معلمان نقش 

كنند. اين پژوهش با تأكيد بر نقش  اساسي ايفا مي

وش  معلمان به عنوان مجريان برنامه به بررسي ر 

 های نظارت  بر اجراي طرح اقدام كرد.

ضمنا اگر همه بسترها براي اجراي اين طرح        

آماده باشد؛ ولي هيچ نظارتي بر روند کار معلمان 

اي به نام اعمال  وجود نداشته باشد باز هم دغدغه

آموزان سليقه براي خانواده و تضييع حقوق دانش

به هر هاي باري ارزشيابي»و يا شايد دغدغه  

آيد. در این زمینه، تقويت بعد  پيش مي« جهت

نظارتي و نظارت دقيق بر معلمان مجري طرح را  

توان از شروط اصلي موفقيت طرح ارزشيابي می

عنوان کرد واین طرح بايد با بازرسي و نظارت دقيق 

و بررسي مستمر نتايج کار معلمان مجري اين  

 هاي آن به حداقلطرح همراه باشد تا کاستي

ی برسد. نیاز به نظارت و راهنمایی آموزشی در همه

های تدریس های مربوط به فعالیتزمینه

ویژه ناپذیر است. این نیاز، بهویادگیری اجتناب

زمانی که آموزش و پرورش دستخوش تغییرات و 

گردد بیش از هر زمان دیگر تحوالت بنیادی می

ی  شود؛ زیرا نظارت، راهنمایی و ارزشیاباحساس می

های آموزشی  همواره در اجرای مؤثر و موفق برنامه

 (.Niknami  ،2016نفش اساسی داشته و دارد)

-نظران تعلیم و تربیت معتقدند که واژهصاحب      

ریزی ی نظارت بیانگر آگاهی از چگونگی برنامه

ی مدیریت ها، نحوهآموزشی و درسی، میزان آمادگی

ای مختلف  هو رهبری مدرسه، سازماندهی فعالیت

های متنوع های تدریس و تجربهکالسی، روش

یادگیری کالسی، روابط کارکنان مدرسه با یکدیگر، 

آموزان و کیفیت تعامل کالسی، موفقیت دانش

یادگیری آنان و هر اقدامی که در فرایند یاددهی و 

ی راهنمایی نیز جریانی یادگیری مؤثر است. واژه

ها، تا با توانایی کنداست که در آن به فرد کمک می

ها و محدودیت های خودآگاه و در زندگی رغبت

بهتر و مؤثرتر گام بردارد؛ به بیان دیگر راهنمایی 

یعنی کمک به فرد برای درک بهتر و به کار بردن 

تواند  هایی که در اختیار دارد یا میآگاهانه فرصت

داشته باشد؛ اما دو جزء نظارت و راهنمایی در 

الزم و ملزوم یکدیگرند و هر کدام  تعلیم و تربیت

 Khorshidiبدون دیگری معنا و مفهومی ندارد)

،2016 .)Wiles (1967  نظارت و راهنمایی آموزشی را )

های فرایند اصالح برنامه درسی، اصالح روش

تدریس و آموزش ضمن خدمت، مواد کمک 

آموزشی در تدریس، ارزشیابی مؤثر، مشارکت 

های مدرسه و برنامه یجامعه در رشد و توسعه

 طورکند؛ بهاصالح شرایط یادگیری تعریف می

 حمایت طریق از آموزشی و راهنمایی نظارت نظری

تعامل   تسهیل و مدرسه کارکرد کنترل ازمعلمان،

 برای بهبود قوی ابزاری به تواندمی هم با مدارس

 (.De Grauwe ، 2007) گردد مبدل کیفیت

Gordon (1990  نیز نظارت و راهنمایی تعلیماتی را )

ی فرایند کمک مستقیم به معلمان، توسعه
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ی درسی، رشد کارکنان، بالندگی گروهی و برنامه

 و کند. نظارتهای عملیاتی مطرح میپژوهش

 از یکی یمنزلهبه بایستی آموزشی راهنمایی

  محور - مدرسه جامعه ادگیرندگان کارکردهای

 هم با مدرسه مدیر و معلمان درآن که دانست

 مختلف موضوعات در را تدریس و کیفیت یادگیری

،  Little& McLaughlin) کنندمی بررسی درسی،

1993 ،Rowan ،1991.) 

نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی توصیفی همچنین از طریق مدیران  

شود به این صورت که مدیر با مدارس انجام می

کالس به صورت مستقیم میزان حضور در  

های کار  آموزان، پوشهپیشرفت تحصیلی دانش

آموزان را مورد های دانشآموزان و فعالیتدانش

دهد و پیشنهادهای سازنده و مؤثر ارزیابی قرار می

را در جهت اجرای بهتر فرایند ارزشیابی پیشرفت 

دهد. برای اجرای  تحصیلی توصیفی به معلمان می

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی   بهتر فرایند

های نظارت مطلوب از قبیل: روش توان روشمی

نمایش تدریس، روش غیردستوری، روش مبتنی بر 

همکاری مشترک یا تشریک مساعی، روش کمک به  

معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک 

 آموزشی وروش تدریس مشترک را پیشنهاد کرد.

Izan, Ghaderi & Shirbegi(2019 در پژوهش خود )

های الگوی  به این نتیجه رسیدند که یکی از مؤلفه

نظارت معلم محور نظارت مبتنی بر رابطه و 

( در 2018،)Alaei & Mohammadpourاعتماد است. 

ترین  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مهم

-های ارزشیابی توصیفی تعداد باالی دانشضعف

دین به ارزشیابی توصیفی آموزان و عدم اعتقاد وال

به این نتیجه  تحقیق خود  ( در2002) Abdoliاست. 

های غیر مستقیم   رسید  وضعیت موجود روش

های   در دبیرستان   نظارت و راهنمایی آموزشی

های   دخترانه و پسرانه، از وضعیت موجود روش

 Kazemiو راهنمایی بهتر است.   مستقیم نظارت

ان رفسنجان به (در یک پژوهش در شهرست2004)

این نتیجه رسید که مدیران آموزشی کارآمد در  

شهرستان رفسنجان فرایند نظارت را به طریق 

( درپژوهشی  2007) Aziziاقتضایی اعمال می کنند. 

به این نتیجه رسید که نظارت و راهنمایی آموزشی  

در مدارس ابتدایی استان کردستان به دالیل  

یابی به اهداف  ساختاری و نگرشی فراوانی در دست

(در 2001) Farrokhiمورد نظر موفق نبوده است. 

تحقیقی دریافت که از دیدگاه معلمان گروه نمونه، 

ی نظارت کلینیکی  راهنمایان تعلیماتی از شیوه

نمایند و آن را مستقیم استفاده بیشتری می

دانند؛ در حالی که در مقایسه اثربخش کمتری می

رت کلینیکی غیر  ی نظابا وضعیت مطلوب )شیوه

مستقیم( از اثربخش کمتری برخودار است؛  

همچنین راهنمایان تعلیمانی که سابقه بیشتری  

 Mirza کنند.دارند، اثر بخش تر عمل می

Mohammadi (2010 با بررسی مشکالت و موانع )

اجرای ارزشیابی توصیفی در مدارس استان همدان  

ابی ترین موانع  اجرای طرح ارزشیدریافت که مهم

توصیفی در مدارس ابتدایی استان همدان در عامل  

معلمان شامل کمبود وقت، پایین بودن انگیزه، 

اختیار ناکافی و پایین بودن آگاهی از چگونگی 

 Mirza .اجرای الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی است

Mohammadi (2011 در تحقیق خود به این نتیجه )

برگزاری های ضمن خدمت و رسید که برگزاری دوره

جلسات توجیهی برای والدین را به عنوان یکی از 

راهکارهای تقویت اجرای ارزشیابی توصیفی است. 
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Blumberg& Amidon (1965 در تحقیق خود به این)

نتیجه رسیدند که ناظرانی که به طور غیر مستقیم 

بندی  کنند، از نظر معلمان در رتبهرفتار می

 .باالیی دارندی سودمندی جلسات تبادل نظر رتبه

Shinn (1976در تحقیق خود بیان می)  دارد که

معلمان معتقدند استفاده از تمام فنون نظارت  

معلم محور خوب است؛ همچنین چندین فن از  

بندی مربوط به فنون برخوردار از باالترین درجه

 Martinرفتارهای غیر مستقیم نظارتی هستند.  

رسد که  (در تحقیق خود به این نتیجه می1975)

معلمان آموزش دیده در مقایسه با معلمان 

آموزش ندیده معتقدند که ارزشیابی سالیانه برای 

( در تحقیق خود  1976) Vukovichآنان مفید است. 

به این نتیجه رسید روش نظارت غیرمستقیم  

نسبت به روش نظارت مستقیم از ارزیابی باالی  

د معلمان برخوردار است و در ارزیابی نهایی خو

تر ارزیابی معلمان در روش غیر مستقیم دقیق

( درتحقیق خود در 2002) Kees, & Leechاست. 

های مشاوره گروهی به این  ارتباط با کاربرد تکنیک

گیری از نظارت و راهنمایی  نتیجه رسیدند که بهره

گروهی سبب افزایش یادگیری و مدلسازی 

شود. ها میاستفاده مؤثر از آن تکنیک

Bouchamma (2007  درتحقیق به این نتیجه رسید )

که معلمان ونیپگ نظارت مشاوران مدرسه و خود 

دهند. با توجه به شواهد ارزیابی را بیشتر ترجیح می

های نظارت بر  ی روشپژوهشی محدود در حوزه

های نظارت  فرایند اجرای توصیفی و اهمیت روش

در فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی . مشکالت 

ارزشیابی توصیفی، این پژوهش به بررسی اجرایی 

های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی روش

-پردازد. سؤاالت تحقیق شامل: روشتوصیفی می

های کنونی نظارت بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

ی ابتدایی استان خراسان جنوبی توصیفی دوره

های کنونی نظارت بر ارزشیابی چیست؟روش

یابتدایی استان ی دوره  پیشرفت تحصیلی توصیفی

خراسان جنوبی، دارای چه نقاط ضعف و قوتی  

هستند؟ بر اساس تحلیل نقاط ضعف و قوت 

های کنونی نظارت بر ارزشیابی پیشرفت روش

تحصیلی توصیفی دوره ابتدایی استان خراسان 

توان های نظارت مطلوب را  میجنوبی چه روش

 پیشنهاد کرد؟

 

 روش تحقیق

-درصدد آن است به بررسي روشپژوهش حاضر  

های نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت 

در پژوهش حاضر .تحصیلی توصیفی بپردازد

روش توصیفی از نوع پیمایشی مورد استفاده  

ی آماري پژوهش حاضر  قرار گرفته است. جامعه

برای سؤال اول و دوم پژوهش شامل معلمان 

ی  ی و کلیههای اول، دوم، سوم مقطع ابتدایپایه

های آموزشی استان مدیران ابتدایی و سرگروه

خراسان جنوبی هستند. تعداد کل معلمان در 

های اول، دوم وسوم مدارس ابتدایی استان پایه

تعداد کل مدیران مدارس  نفر  834خراسان جنوبی

نفر و تعداد  266ابتدایی استان خراسان جنوبی

های آموزشی مقطع ابتدایی استان سرگروه

 نفر هستند.  40اسان جنوبیخر 

گيري بايد اذعان داشت،  در خصوص روش نمونه  

اي متناسب با ی معلمان با روش طبقهنمونه

حجم و تصادفي ساده انتخاب شده است؛ بنابر 

این، پس از محاسبه حجم جمعیت معلمان در  

های اول ،دوم و سوم مقطع ابتدایی و  پایه

بر  همچنین دو گروه جنسی، نمونه برآوردی

های پایه و جنس توزیع و  اساس درصد سهم

سپس با روش تصادفی از بین معلمان ، نمونه  

مذکور انتخاب شده است.  با توجه به تراکم 

ی اجرای طرح ارزشیابی جمعیت، پیشینه

توصیفی و قابل دسترسی بودن سه شهرستان 
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بیرجند،فردوس و سرایان  را از شش شهرستان 

نوان نمونه انتخاب  استان خراسان جنوبی به ع

ی الزم براي گردید.  در راستاي برآورد تعداد نمونه

اجراي ابزار پژوهش با استفاده از جدول مورگان  

های اول، دوم وسوم مقطع تعداد معلمان پایه

  95ابتدایی استان خراسان جنوبی با اطمینان 

درصد محاسبه شده است. در مجموع برای سؤال 

های از معلمان پایهنفر 265اول و دوم پژوهش 

اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی استان خراسان 

مدارس ابتدایی استان  نفر از مدیران  159جنوبی، 

های آموزشی نفر از سرگروه  36خراسان جنوبی و

ی پژوهش را  ابتدایی استان خراسان جنوبی نمونه

 تشکیل خواهند داد.

برای سؤاالت اول، دوم و سوم پژوهش به     

هاي در پژوهش از فرم  دآوري دادهمنظور گر 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. با 

هایی که  گانه سؤالهای  هشتتوجه به روش

های  ها مطرح شده و مالکمتناسب با آن روش

مورد نظر باشند طرح شده است. در این رابطه 

پس از طراحی پرسشنامه برای تعیین روایی آن 

-ان مجرب و صاحبپرسشنامه در اختیار استاد

ی موضوع مورد مطالعه نظر و مدیران در زمینه

قرار داده شد که پس از بررسی و یا حذف و اصالح 

سؤال پنج    50های نامانوس باای از عبارتپاره

گزینه ای و یک سؤال باز پاسخ برای معلمان و  

های آموزشی تهیه و تنظیم شد. مدیران و گروه

پرسشنامه عالوه بر اصالح  پس از اجرای آزمایشی 

درصد برای 97برخی عبارات مبهم، ضریب پایایی

 پرسشنامه معلمان و مدیران به دست آمد.

در تحليل توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و 

انواع جداول و نمودارها جهت تبيين توصيفي  

هاي ی پژوهش و دادههاي حاصل از جامعهداده

استفاده  هاي پژوهش حاصل طي بررسي سؤال

هاي شده است. در تحليل استنباطي داده

گيري از تبديل مقياس  پژوهش با عنایت به بهره

ها به مقياس بندي شده دادهاي طبقهمقوله

ها به  پيوسته و در نتيجه تبديل شدن فراواني

نمره عددي، از آزمون های پارامتریک استفاده  

شده است.در تحلیل تفاوت معنادار بين اظهارات  

سخگويان براي تحليل متغيرهاي دو سطحي از پا

 تي تک متغیره  استفاده شده است.« t»آزمون 

 

 های تحقیق یافته

ی معلمان نفر گروه نمونه265از مجموع 

بیشترین فراوانی مربوط به افراد با جنسیت زن  

ی  درصد گروه نمونه8/80نفر،214که با تعداد 

با  معلمان و کمترین فراوانی مربوط به افرادی

درصد  9/18نفر که 50جنسیت مرد که با تعداد 

از   .اندنمونه معلمان را به خود اختصاص داده

ی مدیران بیشترین  نفر گروه نمونه159مجموع 

فراوانی مربوط به افراد با جنسیت زن که با تعداد 

درصد گروه نمونه مدیران و کمترین  9/50نفر،81

با  فراوانی مربوط به افرادی با جنسیت مرد که

ی مدیران را به  درصد نمونه1/49نفر که 78تعداد 

نفر گروه  36از مجموع  .اندخود اختصاص داده

های آموزشی بیشترین فراوانی  نمونه سرگروه

مربوط به افراد با جنسیت مرد که با تعداد 

های ی سرگروهدرصد گروه نمونه8/52نفر،81

ترین فراوانی مربوط به افرادی با آموزشی و کم

درصد  2/47نفر که 17جنسیت زن که با تعداد 

های آموزشی را به خود اختصاص  نمونه سرگروه

                                                        .اندداده
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های کنونی نظارت بر ارزشیابی روش  سؤال اول:

ی ابتدایی پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره

 استان خراسان جنوبی چیست؟

تی تک متغیره  روش نظارت موجود بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی   آزمون  .1جدول 

 های آموزشیدر استان خراسان جنوبی از دیدگاه معلمان، مدیران و گروه

انحراف  میانگین نام متغیر

 معیار

df t  سطح

 معناداری

روش نظارت 

 مستقیم

9606/2 54267/0 29 -

398/0 

694/0 

روش نظارت غیر  

 مستقیم

4211/3 57912/0 28 915/3 001/0 

همانطور که  1با توجه به اطالعات جدول      

است =001/0sigو =915/3tمشاهده می شود

را نمی توان پذیرفت ˳H بنابراین فرض آماری

یعنی  روش های کنونی نظارت بر ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره ابتدایی استان 

  مستقیم است.خراسان جنوبی روش نظارت غیر  

روش های کنونی نظارت بر  سوال دوم پژوهش:

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره ابتدایی 

استان خراسان جنوبی دارای چه نقاط ضعف و  

 قوتی می باشند؟

تی تک متغیره  نقاط ضعف و قوت روش نظارت موجود بر فرایند  . آزمون 2جدول

 جنوبی از دیدگاه سرگروه های آموزشیاجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان 

انحراف  میانگین سوال شماره

 معیار

df T سطح معناداری 

 000/ 16/140 35 599/ 4/61 شرکت در دوره های ضمن خدمت  ارزشیابی توصیفی 2

 000/ 6/169 35 1/000 4/03 استفاده ناظر از گزارش های فراگیران و اولیا در جهت کمک به معلمان 3

 000/ 4/392 35 1/025 3/75 های سایر معلمان در جهت کمک به معلماناستفاده ناظر از گزارش 4

 000/ 6/708 35 894/ 4/00 ی کارتوسط ناظرهای کالسی و پوشهبررسی گزارش 6

 000/ 5/087 34 731/ 3/63 بررسی طرح درس توسط ناظر 7

 001/ 3/749 35 845/ 3/53 ارزشیابی ناظراز دانش آموزان بدون اطالع قبلی   9

آموزان توسط ناظرجهت پی بردن نقاط ضعف و قوت تجزیه و تحلیل نمرات توصیفی دانش 11

 تدریس معلم

3/92 /937 35 5/868 /000 

 037/ 2/163 35 1/156 3/42 ی ارزشیابی توصیفیاستفاده ناظر از کارگاه های آموزشی در زمینه 13

 124/ 1/574 35 1/059 3/28 ی ارزشیابی توصیفی مربیان در زمینهتشکیل جلسات  اولیا و  14

 000/ 5/022- 35 929/ 2/22 ی ارزشیابی توصیفی ای در زمینهتشکیل سمینارهای حرفه 16

 000/ 5/017- 35 1/063 2/11 فراهم آوردن فرصتی برای بازدید آموزگاران از مراکز فرهنگی آموزشی علمی  19

 133/ 1/540- 34 1/207 2/69 ی ارزشیابی توصیفیای در زمینهنشریات حرفهجمع آوری   20

 786/ 274/ 35 609/ 3/03 ی ارزشیابی توصیفی از طرف اعضای گروه های آموزشیتشکیل جلسات سخنرانی در زمینه 21

 000/ 4/422 35 867/ 3/64 تهیه مواد و وسایل مورد نیاز طرح ارزشیابی توصیفی برای معلمان  23

 536/ 626/ 30 1/147 3/13 ی تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی باالترفراهم ساختن شرایط مناسب برای ادامه 24

 001/ 3/548 35 939/ 3/56 داری و مدیریت کالس در ارزشیابی توصیفی توسط ناظری کالسکمک به معلمان در زمینه 26

 002/ 3/416- 35 1/171 2/33 های تحقیقاتی ویژه طرح ارزشیابی توصیفی تشکیل گروه 27

 000/ 13/506 35 654/ 4/47 های طرح ارزشیابی توصیفیها و بخشنامهآگاه ساختن معلمان از دستورالعمل 29

 000/ 14/083 35 604/ 4/42 تکمیل فرم ارزیابی در پایان سال تحصیلی   30

   

طور که  همان  2جدول باتوجه به اطالعات  

  16،19،27مشاهده می شود چون میانگین سؤاالت 

است این متغیرها نقاط ضعف روش  3کمتر از 

نظارت غیر مستقیم از نظر گروه های آموزشی 

 3است و چون میانگین بقیه سواالت باالتر از 

است نقاط قوت روش نظارت غیرمستقیم از نظر  

، 20، 24،21ضمناً سؤاالت  .های آموزشی استگروه

است این سؤاالت به عنوان نقاط   sig>/05چون 14

 .شودضعف و قوت تلقی نمی

 

تی تک متغیره  نقاط ضعف و قوت روش نظارت  آزمون   3جدول

موجود)غیرمستقیم(بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی از  

 دیدگاه مدیران

انحراف  میانگین سؤال شماره

 معیار

df T  سطح

 معناداری

های  شرکت در دوره 2

ضمن خدمت  ارزشیابی  

 توصیفی

4/48 /810 158 23/007 /000 

-استفاده ناظر از گزارش 3

های فراگیران و اولیا در  

 جهت کمک به معلمان

3/57 1/087 156 6/606 /000 

-استفاده ناظر از گزارش 4

های سایر معلمان در 

 جهت کمک به معلمان

3/73 1/071 158 8/586 /000 

های  بررسی گزارش 6

کالسی و پوشه کارتوسط  

 ناظر

3/93 /981 156 11/874 /000 

بررسی طرح درس توسط  7

 ناظر

3/75 1/028 157 9/133 /000 

-ارزشیابی ناظراز دانش 9

 آموزان بدون اطالع قبلی  

3/40 1/123 155 4/422 /000 

تجزیه و تحلیل نمرات  11

آموزان توصیفی دانش

توسط ناظرجهت پی 

بردن نقاط ضعف و قوت  

 تدریس معلم

3/61 1/119 156 6/848 /000 

-استفاده ناظر از کارگاه 13

ی های آموزشی در زمینه

 ارزشیابی توصیفی

3/74 1/026 156 9/021 /000 

تشکیل جلسات  اولیا و  14

مربیان در زمینه 

 ارزشیابی توصیفی 

3/82 /952 158 10/918 /000 

تشکیل سمینارهای  16

ی ای در زمینهحرفه

 ارزشیابی توصیفی 

2/60 1/298 158 -3/910 /000 

فراهم آوردن فرصتی  19

برای بازدید آموزگاران از 

مراکز فرهنگی آموزشی 

 علمی 

2/61 1/136 158 -4/329 /000 

-آوری نشریات حرفهجمع 20

ی ارزشیابی  ای در زمینه

 توصیفی

3/14 1/161 158 1/503 /135 

تشکیل جلسات   21

ی سخنرانی در زمینه

ارزشیابی توصیفی از  

های طرف اعضای گروه

 آموزشی

3/38 1/011 158 4/709 /000 

تهیه مواد و وسایل مورد  23

نیاز طرح ارزشیابی 

 توصیفی برای معلمان 

3/78 /981 155 9/876 /000 
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فراهم ساختن شرایط  24

مناسب برای ادامه 

 تحصیل و اخذ مدرک

 تحصیلی باالتر

3/34 1/210 144 3/432 /001 

کمک به معلمان در  26

زمینه کالس داری و 

مدیریت کالس در 

ارزشیابی توصیفی توسط 

 ناظر

3/45 1/034 156 5/403 /000 

تشکیل گروه های  27

تحقیقاتی ویژه طرح 

 ارزشیابی توصیفی 

2/86 1/028 158 -1/697 /092 

آگاه ساختن معلمان از   29

دستورالعمل ها و 

بخشنامه های طرح 

 ارزشیابی توصیفی

4/40 /843 158 20/983 /000 

تکمیل فرم ارزیابی در   30

 پایان سال تحصیلی 

4/45 /702 156 25/918 /000 

    

همانطور که    3باتوجه به اطالعات جدول  

مشاهده می شود چون میانگین سواالت 

است این متغیرها  نقاط ضعف  3کمتر از 16،19

روش نظارت غیر مستقیم از نظر مدیران است و 

است نقاط  3چون  میانگین بقیه سواالت باالتر از 

قوت روش نظارت غیرمستقیم از نظر مدیران 

است  sig>/05چون20 و 27است.ضمنا سواالت 

این سواالت به عنوان نقاط ضعف و قوت تلقی  

 .شودنمی

 

تی تک متغیره  نقاط ضعف و قوت روش نظارت  . آزمون 4جدول 

موجود)غیرمستقیم(بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی از  

 دیدگاه معلمان

انحراف  میانگین سؤال شماره

 معیار

df T  سطح

 معناداری

های  شرکت در دوره 2

ضمن خدمت  ارزشیابی  

 توصیفی

4/35 /823 259 26/524 /000 

-استفاده ناظر از گزارش 3

های فراگیران و اولیا در  

 جهت کمک به معلمان

3/29 1/126 260 4/124 /000 

-استفاده ناظر از گزارش 4

های سایر معلمان در 

 جهت کمک به معلمان

3/37 1/048 264 5/746 /000 

بررسی گزارش های   6

ی  کالسی و پوشه

 کارتوسط ناظر

3/73 1/008 263 11/840 /000 

بررسی طرح درس توسط  7

 ناظر

3/52 1/099 263 7/669 /000 

-ارزشیابی ناظراز دانش 9

 آموزان بدون اطالع قبلی  

3/36 1/116 258 5/176 /000 

تجزیه و تحلیل نمرات  11

آموزان توصیفی دانش

توسط ناظرجهت پی 

بردن نقاط ضعف و قوت  

3/36 1/080 261 5/433 /000 

 تدریس معلم

-استفاده ناظر از کارگاه 13

ی های آموزشی در زمینه

 ارزشیابی توصیفی

3/60 1/093 262 8/972 /000 

تشکیل جلسات  اولیا و  14

ی مربیان در زمینه

 ارزشیابی توصیفی 

3/76 /974 258 12/635 /000 

تشکیل سمینارهای  16

ی ای در زمینهحرفه

 ارزشیابی توصیفی 

2/46 1/097 262 -8/039 /000 

فراهم آوردن فرصتی  19

برای بازدید آموزگاران از 

مراکز فرهنگی آموزشی 

 علمی 

2/44 1/226 261 -7/457 /000 

جمع آوری نشریات  20

ای در زمینه حرفه

 ارزشیابی توصیفی

3/06 1/131 263 /817 /135 

تشکیل جلسات   21

ی سخنرانی در زمینه

ارزشیابی توصیفی از  

های طرف اعضای گروه

 آموزشی

3/14 1/138 262 1/951 /000 

تهیه مواد و وسایل مورد  23

نیاز طرح ارزشیابی 

 توصیفی برای معلمان 

3/50 1/065 258 7/525 /000 

فراهم ساختن شرایط  24

ی مناسب برای ادامه

مدرک تحصیل و اخذ 

 تحصیلی باالتر

3/08 1/280 257 1/021 /001 

کمک به معلمان در  26

داری و زمینه کالس

مدیریت کالس در 

ارزشیابی توصیفی 

 توسط ناظر

3/23 1/077 264 3/421 /000 

تشکیل گروه های  27

تحقیقاتی ویژه طرح 

 ارزشیابی توصیفی 

2/78 1/122 256 -3/169 /092 

  آگاه ساختن معلمان از 29

دستورالعمل ها و 

های طرح بخشنامه

 ارزشیابی توصیفی

4/24 /913 258 21/842 /000 

تکمیل فرم ارزیابی در   30

 پایان سال تحصیلی 

4/34 /892 256 24/116 /000 

  

طور که  همان  4باتوجه به اطالعات جدول   

شود چون میانگین سؤاالت مشاهده می

ضعف   است این متغیرها  نقاط 3کمتر از 16،19

روش نظارت غیر مستقیم از نظر معلمان است 

است   3و چون میانگین بقیه سواالت باالتر از 

نقاط قوت روش نظارت غیرمستقیم از نظر  

و  27ضمنا سؤاالت   .معلمان است

است این سؤاالت به عنوان نقاط   sig>/05چون20

 .ضعف و قوت تلقی نمی شود



 بهبود آن یبرا ییو ارائه راهکارها  یدر استان خراسان جنوب  یفیتوص یابیارزش یاجرا ندینظارت بر فرا  یهاروش یبررس

 

40 |    

 

با توجه به نقاط ضعف و   سؤال سوم پژوهش:

های کنونی نظارت بر ارزشیابی وت روشق

ی ابتدایی پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره

های نظارت  استان خراسان جنوبی چه روش

 توان پیشنهاد کرد؟مطلوب را  می

های نظارت مطلوب برفرایند اجرای ارزشیابی تی تک متغیره  روش آزمون . 5جدول 

 های آموزشیمعلمان، مدیران و سرگروهتوصیفی در استان خراسان جنوبی از دیدگاه 

انحراف  میانگین نام متغیر

 معیار

df t  سطح

 معناداری

روش نظارت نمایش  

 تدریس

2/7614 1/34384 446 -3/754 /0001 

روش نظارت کمک به 

معلماااااااان بااااااارای 

اسااااتفاده از اباااازار و 

وساااااااایل کماااااااک 

 آموزشی

3/9065 1/01538 459 19/140 /0001 

روش نظارت کمک به 

معلمان در ارزشیابی  

 آموزاندانش

3/7043 1/51748 442 9/769 /0001 

 0001/ 4/753 457 1/00942 3/2242 روش نظارت همتا

روش نظاااااارت بااااار 

 عملکرد

3/1431 /97754 451 3/112 /002 

روش نظااااارت خااااود 

 ارزشیابی

3/5013 /79824 449 13/323 /0001 

 

که  طور  همان  5با توجه به اطالعات جدول      

است؛ بنابراین فرض =sig 001/0مشاهده می شود

توان پذیرفت؛ به عبارت دیگر را نمی˳H آماری

های نظارت مطلوب برفرایند اجرای روش

ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره

ابتدایی استان خراسان جنوبی  به ترتیب بیشترین  

های نظارت کمک به معلمان برای میانگین روش

بزار و وسایل کمک آموزشی، روش  استفاده از ا

-نظارت کمک به معلمان در ارزشیابی دانش

آموزان، روش نظارت خود ارزشیابی، روش نظارت 

همتا، روش نظارت بر ارزشیابی عملکرد و روش  

 .نظارت نمایش تدریس است
 

 بحث و نتیجه گیری

های  یکی از نتایج این پژوهش این بود که روش

اجرای ارزشیابی توصیفی  نظارت کنونی بر فرایند 

های در استان خراسان جنوبی از نظر سرگروه

آموزشی،مدیران و معلمان روش نظارت غیر  

های روش  ترین مؤلفهمستقیم است. مهم

های ضمن نظارت غیر مستقیم  شرکت در دوره

خدمت ارزشیابی توصیفی، استفاده ناظر از  

های فراگیران و اولیا در جهت کمک به  گزارش

های سایر  ان، استفاده ناظر از گزارشمعلم

معلمان در جهت کمک به معلمان، بررسی  

ی کار توسط ناظر، های کالسی و پوشهگزارش

بررسی طرح درس توسط ناظر، استفاده ناظر از  

کارگاه های آموزشی در زمینه ارزشیابی توصیفی، 

ی تشکیل جلسات  اولیا و مربیان در زمینه

ای  سمینارهای حرفه  ارزشیابی توصیفی، تشکیل

ی ارزشیابی توصیفی است که حاکی از در زمینه

-این موضوع است که معلمان، مدیران و گروه

های آموزشی روش نظارت غیرمستقیم بر فرایند 

اجرای ارزشیابی توصیفی را به روش مستقیم  

نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی ترجیح  

ر این است که دهند. یکی از دالیل مهم این اممی

های غیر مستقیم نظارت و راهنمایی بهتر روش

های نظارت و راهنمایی مستقیم ارائه می  از روش

شوند. شوند و از سوی معلمان بهتر پذیرفته می

های ی پژوهش با نتایج تحقیقاین نتیجه

Blumberg& Amidon (1965 ،) Shinn (1976) 

Abdoli (2002 ،) Abdoli (2002  ،)Vukovich (1976) 

 Blumberg& Amidonهمسو است. 

(واکنش گروه زیادی از معلمان ضمن 1965)

خدمت را نسبت به جلسات نظارتی تبادل نظر با  

ها خصوص آناند. بهمدیرانشان مطالعه کرده

ی درک معلمان از رفتار  مند به نحوهعالقه

مستقیم و رفتار غیر مستقیم ناظران بودند. آنان  

طور غیر  که ناظرانی که بهگیرند  نتیجه می

-کنند از نظر معلمان در رتبهمستقیم رفتار می

ی باالیی  بندی سودمندی جلسات تبادل نظر رتبه

دارند. این معلمان جلسات نظارتی تبادل نظر غیر  

ی مستقیم را ارزشیابی کردند. از آنجا که مبادله
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پیام غیر مستقیم یک عنصر اساسی در نظارت 

دارای نظر خوبی نسبت به این است معلمان نیز  

الگوی نظارتی می باشند. دلیل همسویی تحقیق 

بلوم برگ و آمیدون با نتایج این پژوهش این است  

ی  مندی به نحوهکه معلمان در خصوص عالقه

درک رفتار مستقیم و رفتار غیر مستقیم  

ناظران،به رفتار غیر مستقیم نظارت ناظران را در  

رت ناظران رتبه باالتری  مقابل رفتار مستقیم نظا

دهد نظارت غیر مستقیم دادند که نشان می

ی معلمان بیشتر از نظارت مستقیم مورد عالقه

است که با نتایج این پژوهش مبنی برانتخاب 

روش نظارت غیر مستقیم توسط معلمان،  

 های آموزشی همسو است. مدیران و گروه

Shinn (1976 در تحقیق خود از یک نمونه بزرگ )  از

بندی  خواهند تا به رتبهمعلمان ضمن خدمت می

فراوانی)تعداد دفعاتی( که دوست دارند مدیران  

مدرسه از فنون مختلف نظارت معلم محور 

استفاده کنند و فراوانی که مدیران ازاین فنون در 

های  کنند بپردازند.یافتهحال حاضر استفاده می

ه دارد که معلمان معتقدند استفادشین بیان می

از تمام فنون نظارت معلم محور خوب است؛  

همچنین چندین فن از فنون برخوردار از باالترین  

بندی مربوط به رفتارهای غیر مستقیم  درجه

نظارتی هستند. دلیل همسویی تحقیق شین با  

نتایج این پژوهش این است معلمان ضمن 

بندی فنون مختلف نظارت معلم  خدمت در رتبه

مستقیم نظارتی از باالترین  محور رفتارهای غیر  

دهد  بندی برخوردار است که نشان میدرجه

معلمان روش نظارت غیر مستقیم را در نظارت  

معلم محور بهتر از فنون دیگر نظارت معلم  

اند که با نتایج این پژوهش که  محور  ترجیح داده

معلمان روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند 

اب کرده اند  اجرای ارزشیابی توصیفی را انتخ

( در تحقیق خود با  1976) Vukovichهمسو است. 

-ی مهارتعنوان اثر سه روش نظارت بر توسعه

های خود ارزیابی معلمان قبل از خدمت به این  

نتیجه رسید روش نظارت غیرمستقیم نسبت به 

روش نظارت مستقیم از ارزیابی باالی معلمان 

ابی  برخوردار است و در ارزیابی نهایی خود ارزی

معلمان در روش غیر مستقیم دقیق تر است.  

دلیل همسویی تحقیق وکوویچ با نتایج این 

پژوهش این است که معلمان روش نظارت غیر  

مستقیم را در مقابل روش نظارت مستقیم بهتر 

اند و روش نظارت غیر مستقیم را در  ارزیابی کرده

دانند که با  تقویت مهارت خودارزیابی مؤثر می

ن پژوهش که معلمان روش نظارت غیر  نتایج ای

مستقیم بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی به 

عنوان روش نظارت کنونی انتخاب کرده اند  

 باشد. همسو می

 Kazemiی پژوهش با نتایج فرخی این نتیجه    

(2004) Farrokhi (2001ناهمسو است ) Farrokhi 

ی  ( در تحقیقی به بررسی نظر معلمان ابتدای2001)

ی نظارت  شهرستان نیشابور نسبت به شیوه

کلینیکی و اثر بخشی نظارت کلینیکی راهنمایان 

ی آن با وضع مطلوب تعلیماتی و مقایسه

پرداخته است . براساس تحقیقات ایشان از  

دیدگاه معلمان گروه نمونه، راهنمایان تعلیماتی 

ی نظارت کلینیکی مستقیم استفاده از شیوه

-و آن را اثر بخش کمتری می نمایندبیشتری می

با نتایج  Farrokhiدانند. دلیل ناهمسویی تحقیق 

این پژوهش این است که در این پژوهش روش  

نظارت غیر مستقیم به عنوان روش کنونی  
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نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در 

استان خراسان جنوبی است در حالی که در 

ی  شیوهپژوهش فرخی راهنمایان تعلیماتی از  

-نظارت کلینیکی مستقیم استفاده بیشتری می

 Kazemiدانند. نمایند و آن را اثر بخش کمتری می

(در پژوهش خود به این نتیجه رسید که  2004)

مدیران آموزشی کارآمد در شهرستان رفسنجان  

-فرایند نظارت را به طریق اقتضایی اعمال می

با نتایج  Kazemiکنند. دلیل ناهمسویی تحقیق 

ین پژوهش این است که در این پژوهش روش  ا

نظارت غیر مستقیم به عنوان روش کنونی  

نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در 

استان خراسان جنوبی است؛ در حالی که در 

پژوهش کاظمی فرایند نظارت توسط مدیران  

شود یکی از  کارآمد به طریق اقتضایی انجام می

ترین نقاط  که مهمنتایج این پژوهش این بود  

قوت روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند اجرای 

ارزشیابی توصیفی در استان خراسان جنوبی از  

های آموزشی، معلمان و مدیران  دیدگاه سرگروه

های ضمن خدمت شامل: شرکت در دوره

های  ارزشیابی توصیفی، استفاده ناظر از گزارش

فراگیران و اولیا در جهت کمک به معلمان، 

های کالسی و پوشه کارتوسط ناظر، ررسی گزارشب

ی استفاده ناظر از کارگاه های آموزشی در زمینه

تکمیل فرم ارزیابی در پایان   ،ارزشیابی توصیفی

ی  سال تحصیلی وکمک به معلمان در زمینه

داری و مدیریت کالس در ارزشیابی توصیفی کالس

توسط ناظر و نقاط ضعف روش نظارت غیر  

فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در مستقیم بر  

های استان خراسان جنوبی از دیدگاه سرگروه

آموزشی، مدیران و معلمان شامل: عدم تشکیل  

های تحقیقاتی ویژه طرح ارزشیابی توصیف، گروه

ی ای در زمینهعدم تشکیل سمینارهای حرفه

و نبود فرصتی برای بازدید  ارزشیابی توصیفی

هنگی آموزشی علمی است  آموزگاران از مراکز فر 

 Mirzaکه این نتیجه پژوهش با نتایج تحقیق 

Mohammadi (2011 )Martin (1975  همسو و با )

( ناهمسو است. دلیل  2007) Aziziنتایج تحقیق 

همسویی تحقیق مارتین با نتایج این پژوهش این 

در پژوهش خود به این نتیجه     Martinاست که 

در مقایسه با  رسد که معلمان آموزش دیده  می

معلمان آموزش ندیده معتقدند که ارزشیابی  

سالیانه برای آنان مفید است که با نتایج این 

پژوهش که معلمان تکمیل فرم ارزیابی در پایان  

سال تحصیلی را به عنوان یکی از نقاط قوت روش 

اند، همسو  نظارت غیر مستقیم انتخاب نموده

 Mirzaباشد. دلیل همسویی تحقیق می

Mohammadi   با نتایج این پژوهش این است که

میرزا محمدی برگزاری دوره های ضمن خدمت و  

برگزاری جلسات توجیهی برای والدین را به عنوان 

یکی از راهکارهای تقویت اجرای ارزشیابی توصیفی  

های این پژوهش  داند که این نتیجه با یافتهمی

های ضمن خدمت مبنی بر اینکه شرکت  در دوره

ی شکیل جلسات  اولیا و مربیان در زمینهو ت

های ارزشیابی توصیفی به عنوان نقاط قوت روش

نظارت غیر مستقیم از دیدگاه معلمان و مدیران 

های آموزشی مطرح شده است همسو و گروه

ی علل  ( پژوهشی را در زمینه2007) Aziziاست. 

ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی  

ابتدایی مناطق شهری و روستایی در مدارس 

استان کردستان انجام داد. دلیل ناهمسویی 

تحقیق عزیزی با نتایج این پژوهش این است که 

نقاط ضعف روش نظارت غیر مستقیم بر فرایند 

اجرای ارزشیابی توصیفی در استان خراسان 

های آموزشی، مدیران و  جنوبی از دیدگاه سرگروه

های تحقیقاتی روهمعلمان شامل: عدم تشکیل گ

ویژه طرح ارزشیابی توصیفی، عدم تشکیل  

 ای در زمینه ارزشیابی توصیفیسمینارهای حرفه
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و نبود فرصتی برای بازدید آموزگاران از مراکز  

 Aziziفرهنگی آموزشی علمی است؛ در حالی که 

(  در نتایج تحقیق خود علل ناموفق بودن و  2007)

مایی ی نظارت و راهننقاط ضعف برنامه

تعلیماتی را دالیل ساختاری و نگرشی فراوان 

 کند.عنوان می

-یکی از نتایج دیگر این پژوهش این بود که روش   

های نظارت مطلوب برفرایند اجرای ارزشیابی 

ی ابتدایی پیشرفت تحصیلی توصیفی دوره

استان خراسان جنوبی به ترتیب بیشترین  

ای های نظارت کمک به معلمان بر میانگین روش

استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی، روش  

-نظارت کمک به معلمان در ارزشیابی دانش

روش نظارت  روش نظارت خود ارزشیابی، آموزان،

همتا، روش نظارت بر ارزشیابی عملکرد و روش  

که با نتایج تحقیقات  نظارت نمایش تدریس است

Kees, & Leech (2002) Bouchamma (2007  )

 & ,Keesیل همسویی تحقیق همسو است. دل

Leech  با یکی از نتایج این پژوهش این است که

Kees, & Leech    در پژوهش خود به این نتیجه

گیری از نظارت و راهنمایی  رسد که بهرهمی

سازی گروهی سبب افزایش یادگیری و مدل

شود که با نتایج ها میاستفاده مؤثر از آن تکنیک

ارت همتا را به این پژوهش که معلمان روش نظ

عنوان یکی از روش نظارت مطلوب بر فرایند 

اند همسو اجرای ارزشیابی توصیفی انتخاب کرده

(در پژوهش خود به نام 2007) Bouchammaاست. 

معلمان کانادایی کدام الگوی نظارتی را ترجیح  »

به این نتیجه رسید که معلمان « دهند؟می

ابی را ونیپگ نظارت مشاوران مدرسه و خود ارزی

دهند. دلیل همسویی تحقیق بیشتر ترجیح می

Bouchamma  با نتایج این پژوهش این است که

Bouchamma  در پژوهش خود به این نتیجه می-

رسد که معلمان و نیپگ نظارت مشاوران مدرسه 

دهند که با یکی و خود ارزیابی رابیشتر ترجیح می

ازنتایج این پژوهش که معلمان روش نظارت خود 

ارزیابی را به عنوان یکی از روش نظارت مطلوب بر  

فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی انتخاب کرده اند  

 همسو است. 

در نظام آموزش و پرورش باید این طرز تفکر را که 

داند، نظارت را به معنای بازرسی و اقتدارگرایی می

بین برد و به جای آن به نظارت غیر مستقیم و از 

 همکاری ناظر و معلم تأکید شود.

ای در شود که سمینارهای حرفهپیشنهاد می

و فرصتی مناسب  ی ارزشیابی توصیفیزمینه

برای بازدید آموزگاران از مراکز فرهنگی آموزشی 

 علمی فراهم شود.

های  ی روشاز نتایج تحقیقات اجرا شده در زمینه

ی عمیق نظارت بر  ظارت جهت بهبود  و توسعهن

 فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی استفاده شود.

با توجه به نتایج این پژوهش در نظام آموزش و 

های نظارت  پرورش، معلمان به استفاده از روش

های نظارت کمک به  مطلوب از قبیل روش

معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک 

ظارت کمک به معلمان در آموزشی، روش ن

روش نظارت خود  آموزان،ارزشیابی دانش

روش نظارت همتا، روش نظارت بر  ارزشیابی،

ارزشیابی عملکرد و روش نظارت نمایش تشویق  

 شوند.
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