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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to predict
the success of the students of the Farhangiyan
University in the ASLAH test based on class
variables using coding in multivariate regression.
Method: The present research is applied in terms
of purpose and is a correlation type. The research
community of all students in 28th Madeh in
Farhangiyan University (94-95 years), with a total
of 2823 people. The sample size is 341 people.
Samples were selected using clustering method.
The data of this research are the results of the
ASLAH test of Farhangiyan University in
Shahrivar 1395.
Finding: The results showed that gender predicts
the success of students in the ASLAH test. The
study of subscales showed that gender
significantly predicts success in cultural and
functional subscales, but does not have a
significant role in predicting the scores of written
scientific subscales of four choices and micro
teaching. The specialty field predicts the success
of the students in the ASLAH test. The specialty
field significantly predicts the success of the fourchoice written, performance, and micro teaching,
but does not play a significant role in predicting
the scores of cultural subscales.
The Provincial Student predicts the success of the
students in the ASLAH test. The study of
subscales showed that the province significantly
predicts the success of the four-choice, functional
and cultural subtest, but did not play a significant
role in predicting the scores of the micro teaching.
Key words: ASLAH test, assesment of teacher’s
competency, Farhangian University, coding in
multivariate regression
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چکیده
هدددپ ودد وهش اضددر بررسددی وددیشبینددیوددریری موفقیددت

هددد

مهارتآموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمدون اصدل متغیرهدای طبقدهای بدا
.استفاده از کدگراری در رگرسیون چند متغیری میباشد
 از نددو، روش و د وهش اضددر از ندددر هدددپ کدداربردی و از یددع رو
95-94  سال28  جامعه و وهشی کلیه مهارتآموزان ماده.همبستگی است
 جد. نفدر مدیباشدد2823 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنهدا
. نمونه با استفاده از رو خوشهای انتخدا شدد. نفر تعیین شد341 نمونه
داده های این و وهش نتایج اصل از آزمون اصدل دانشدگاه فرهنگیدان در
. میباشد1395 شهریور
 موفقیت مهارتآموزان در نمره کلدی،یافتهها نتایج نشان داد که جنسیت
 بررسی خدردهمقیداسهدا نشدان داد کده.آزمون اصل را ویشبینی میکند
جنسیت موفقیت در خدردهآزمدون هدای فرهنگدی و عملددردی را بدهطدور
بینی می کند و اما در ویشبینی نمرات خرده مقیداسهدای.معنا داری ویش
 همچندین.علمی کتبی چهار گزینه ای و تدریس خرد نقش معناداری ندارد
 بررسدی. موفقیت در آزمون اصل را ودیشبیندی مدیکندد،رشته تخصصی
 موفقیت در خردهآزمدونهدای،خردهمقیاسها نشان داد که رشته تخصصی
 عملدردی و تدریس خرد را بهطدور معنداداری،علمی کتبی چهار گزینه ای
ویشبینی می کند و اما در ویشبینی نمرات خرده مقیداس فرهنگدی نقدش
 موفقیدت در آزمدون اصدل را، استان محل مهدارتآمدوزی.معناداری ندارد
 بررسی خدرده مقیداس هدا نشدان داد کده اسدتان محدل.ویشبینی می کند
، موفقیت در خرده آزمون های علمی کتبدی چهدار گزیندهای،مهارتآموزی
عملددردی و فرهنگددی را بدهطددور معنداداری وددیشبیندی مددیکندد امددا در
.ویشبینی نمرات خردهمقیاس تدریس خرد نقش معناداری ندارد
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ا ر ی و یا رئوپ یا ستار العیو
مقدمه و بیان مسأله
اینگاورسون و همداران ( )Ingvarson and et al., 2013و طبق ندر
براساس گزار
2
1
هماهنگکنندگان تحقیقات ملّی ( )NRCsدر طرح تربیتمعل و توسعه ریاضیات )،(TEDS-M
قبالً بسیاری از کشورها تصور میکردند فارغالتحصیل شدن از دورۀ تربیتمعل بهخودیخود ،ضامن
کیفیت تدریس معل است .در سالهای اخیر ،این اعتماد تضعیف شده است .از گزارشات
هماهنگکنندگان تحقیقات ملّی بهخوبی مشخص بود که سیاستها و اقدامات مربوط به اعطای
گواهینامه در زمان اجرای طرح تربیتمعل و توسعه ریاضیات ،تفاوتهای گستردهای دارد .وس از
بررسی گزارشات کشورها مشخص شد که شرکتکنندگان طرح تربیتمعل و توسعه ریاضیات ،به
سه دسته تقسی میشوند که در جدول  1نشان داده شده است .درعین ال ،همچنان در میان
کشورهای هر گروه ،تفاوتهایی وجود دارد.
جدول ( )1پیشنیازهای حاکم بر ورود به عرصۀ تدریس در کشورهای مشارکتکننده در (()TEDS-M
مقررات تربیتمعل
گروه  .1کشورهایی که فارغالتحصیلی از دانشگاه بهطور خودکار به
ورود رسمی به عرصۀ تدریس میانجامد.
گروه  .2کشورهایی که در آنها ورود به رفۀ آموز  ،منوط به
قبولی در آزمونهای دیگری است که نهادهای بیرونی اجرا میکنند
(همچون آزمونهای گواهی دانش رفهای).

کشور
بوتسوانا ،شیلی ،گرجستان ،مالزی ،نروژ،
لهستان ،فدراسیون روسیه ،سنگاوور ،اسپانیا
(مدارس خصوصی) ،سوئیس ،تایلند
کانادا ،عمان ،فیلیپین ،اسپانیا (مدارس
دولتی)

گروه  .3کشورهایی که در آنها ورود به این رفه و استخدام در
آن ،منوط به موفقیت در امتحانات دانش شغلی و ارزیابی عملدرد

چین و تایپه ،آلمان ،امریدا

است.

در ایران ،تا سال  ،1394دانشجویان تربیتمعل و دانشگاه فرهنگیان هنگامیکه دانشآموخته
میشدند ،در آموز وورور مشغول به خدمت میشدند ،تا اینکه معاونت ندارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاه فرهنگیان ،طر ی برای ارزشیابی صال یتهای رفهای دانشآموختگان دانشگاه
فرهنگیان که بهطور مخفّف «اصل » نامیده شد ،مصو کرد .این آزمون ،در شهریور  95برای
دانشآموختگان ماده  28دانشگاه فرهنگیان اجرا شد .دانشآموختگان ماده  ،28داوطلبان شغل
معلمی هستند که دارای مدرک داقل کارشناسی از دانشگاههای معتبر هستند ،در آزمون استخدام
)1. national research coordinators (NRCs
)2. Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS.M
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آموز وورور وریرفته شدهاند و دو ترم در دانشگاه فرهنگیان ،مهارتهای اساسی معلمی را
فرامیگیرند .شرط اشتغال این دانشآموختگان در آموز وورور  ،موفقیت در آزمون اصل است.
سیست های ارزشیابی معل در سراسر جهان ،از معل با شایستگی باال بده تددریس بدا کیفیدت بداال و
معلمان با تأثیرگراری باال تغییر یافته است .تال ها برای بهبود آموز و عملدرد معلد در شدغلش
سیاست جدی است که بهصورت تمرکز بر تعیینکنندههای کلیدی ویشرفت داندشآمدوز در شدرای
کنترل مدرسه ،درخواست میشود ( .)Hahnel and Jackson, 2012بااین ال ،این سیاستها بهدلیل
اینکه تدریس امری ویچیده ،چندبُعدی ،وویا و بسدیار وابسدته بده خلدقوخدو و شدرای اجتمداعی و
فرهنگی میباشد ،با چالشهای مهمی مواجه هستند .بنابراین اندازه گیری عملدرد یا اثربخشی معلد
بسیار مشدلتر از اندازهگیری صال یتهای معلمی است (Youngs and Grissom, 2015; Darling-
 )Hammond, Amrein-Beardsley, Haertel and Rothstein, 2012; Shulman, 1998اگرچه ایده
چندین شاخص ،روایی صوری قابلتوجهی دارد ،ویادهسازی آن ،سؤاالت مهمی را درباره مفهومسازی
و وی گیهای فنی این شاخصها و استفاده مناسب از آنها برای ارزیابی تدوینی و وایانی عملدرد معل
مطرح میکند (.)Brookhart, 2009; Goe and Croft, 2009
بررسی عمیق عملدرد رفه ای معلمان ،به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار و سیاست برای بهبود
آموز و یادگیری با استفاده از تمایز بدین معلمدان از سدطوح مختلدف عملددرد اسدتفاده مدیشدود
( .)Taylor and Taylor, 2012; Glazerman and et al., 2011ندامهدای ارزیدابی بدرای مایدت از
دامنه ای از اهداپ مختلف در ال توسعه هستند .برای مثال ،شناسایی معلمان فعال در جهت کمک
یا مداخله ،ایجاد انگیزه برای معلمان با کارآیی باال ،توسعه مدلهدایی بدرای تددریس اثدربخش بدرای
اجرای گستردهتر ،بهبود سیاستها و شیوههای توسعه رفده ای و مانندد آن .یدک چدالش مفهدومی
جدی برای این تال ها ،شامل تصمی گیری درباره جنبههدای عملددرد معلد بدرای ارزیدابی اسدت.
رو های مشاهده کالسی برای ارزیابی مهارت آموزشی و ارائه بازخورد به معلمان ،بهطور گستردهای
استفاده شده اسدت ( .)Pianta and Hamre, 2009ندرسدنجی از معلمدان ،والددین و مددیران بدرای
ارزیابی خلقوخو ،نگر ها ،اخالق شهروندی و مشارکت در امدور اجتمداعی معلمدان بدهکدار مدیرود
( .)Mayer,1999ندرسنجی از دانش آموزان ،بهطور فزاینده ای برای ارزیدابی ادراک داندشآمدوزان از
آموز و مدیریت کالس استفاده مدیشدود کده وایدایی آن ،بده انددازه ندرسدنجی معلمدان اسدت و
قدویتدرین ودیشبیندیکنندده موفقیدت داندشآمدوزان اسدت ( ;Kane and et al Martínez,2012
1
 .)Ferguson, 2011آزمونهای استاندارد ( )Hill and et al., 2008و ارزیابی عملدرد بداز ( Dwyer,
 )1998برای ارزیابی دانش موضوعی یا دانش درباره تعلی وتربیدت اسدتفاده شدده اسدت .کارووشده و
ابزارهای سنجش مبتنی بر کاردستی ،بدرای سدنجش داندش تخصصدی و تجربده اسدتفاده مدیشدود
1. open.ended performanceassessments
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(.)Youngs and Whittaker, 2015; Martínez, Borko and Stecher, 2012; Shulman, 1998
سرانجام مدلهای ارز افزوده )VAMs( 1برای ساختن شاخصهای کلیدی میزانی از رشد یادگیری
دانشآموزان که به معلمان نسبت داده میشود ،استفاده میشود (.)Baker and et al., 2010
با استفاده از شاخصهای چندگانه انتدار میرود یک تصویر کاملتری از عملدرد معل ارائه شود
( )Goe and Croft, 2009و مه تر اینکه طبقهبندیهای با ثباتتر برای عملدرد معلمان ارائه
میدهد ( )De Pascale, 2012; Steele, Hamilton, and Stecher, 2010و باعع بهبود بازخورد به
معلمان و افزایش رشد رفهای آنان میشود ( .)Baker and et al., 2010; Duncan, 2012اگرچه
این کاربردها به لحاظ مفهومی قانعکننده است ،اما در عمل ،توافق بسیار کمی در مورد اینکه دقیقاً
سیست باید این شاخصها را در تندی سیاست واقعی برای ندارت و بهبود عملدرد معلمان استفاده
کند وجود دارد (.)Mehrens, 1989
مارتینز ،اسچویگ و گلداسمیت ( ،)Martínez, Schweig and Goldschmidt, 2016به این نتیجه
رسیدند که دقت ویشبینی عملدرد معل در مدلهای مختلف و نقاط بر مختلف متفاوت است و
اینده مدلهایی با دقت مشابه ممدن است به طبقهبندیهای متفاوتی از معلمان بینجامد .دقت و
ثبات ،هنگامی بیشترین مقدار است که نمرات ترکیبی برای داکثرکردن وایایی ساخته شوند و
هنگامی که بهدنبال ویشبینی بهینه نمرات دانشآموزان باشی  ،دقت و ثبات ،کمترین مقدار خواهد
بود .نتایج و وهش نیوتون ( )Newton, 2010نشان داد که بین نمرات معلمان تازهکار در آزمون
ارزشیابی عملدرد معلمان کالیفرنیا ،PACT 2سنجش عملدرد قبل از آموز در دامنه گستردهای از
مهارتهای تدریس و اندازهای از اثربخشی تدریس آنها که با ویشرفت تحصیلی دانشآموزان آنها
در زبان انگلیسی بهدست آمد ،رابطه وجود دارد .مرتب سازی نمرات ارزشیابی عملدرد معلمان
کالیفرنیا ( )PACTو چهار برآورد جداگانه از ارز افزوده ،نشان داد که همبستگی نمره کلی PACT
و ارز افزوده معلمان برابر  0/5میباشد .نمرات خردهآزمونها با ارز افزوده بین  0/58تا 0/66
همبستگی داشت .نتایج و وهش قنبرینیا ( )Ghanbaryniya, 2011دربارۀ بررسی تطبیقی وضعیت
برنامه ریزی درسی و صال یتهای رفهای معلمان آموز ابتدایی در کشورهای ایران و ژاون،
نشان داد که در بُعد صال یتهای رفه ای معلمان ،متمرکز بودن نحوه گزینش و استخدام معلمان،
انجام مصا بههای عمومی و تخصصی و همچنین آزمونهای کتبی و شفاهی در گزینش و استخدامِ
معلمان از وی گیهای مشابه این دو کشور میباشد در الیکه آزاد بودن معلمان در انتخا شغل
معلمی ،انتخا معلمان از بین با صال یتترین اشخاص جامعه از لحاظ علمی و اخالقی و همچنین
واگ رار کردن برخی از اختیارات در جر و استخدام معلمان به ایاالت محلی در ندام آموز و
)1. value.added models (VAMs
)2. Performance Assessment for California Teachers (PACT
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ورور ژاون از تفاوتهای این ندام آموزشی با ندام آموزشی ایران است .ضرورت کسب گواهینامه
معلمی جهت تصدی شغل معلمی ،موقعیت برجسته اجتماعی و اقتصادی معلمان در کشور ژاون از
تفاوتهای دیگر این ندام آموزشی با ندام آموز ایران است .کاکوکتوران ()Kucukturana, 2011
آزمونی با  171سؤال و  7خردهمقیاس برای سنجش صال یت معلمان ابتدایی ساخت.
خردهمقیاسها عبارتند از :صال یت عمومی برای معلمی ،توانایی هنر ،وی گیهای شخصیتی،
مهارتهای زیانی -بیانی ،توانایی ریاضی ،اطالعات عمومی و صال یت معل در ایجاد یک محی
یادگیری با نشاط .نتایج و وهش سروندی ( )Sarvandi, 2011نشان داد که تأثیر مؤلفههای دانش،
ارز ها ،مهارتها و وی گیهای شخصیتی بر صال یت رفهای مدیران از دیدگاه معلمان و مدیران
باالتر از د انتدار بود .در مورد تفاوت عوامل مؤثر بر صال یت رفهای مدیران نتایج نشان دهنده
این است که بین این عوامل تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در مورد تفاوت دیدگاه مدیران و
معلمان میتوان چنین گفت که بین ندرات این دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی
مؤلفهها ،ندرات مدیران ،بیشتر و باالتر از ندرات معلمان است .نتایج و وهش مهاجری ،شریف و
مهاجری ( )Mohajeri, Sharif and Mohajeri, 2011نشان داد که رابطه معناداری بین قابلیتهای
رفهای معلمان در شش مؤلفه با عملدرد تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .شش مؤلفه  48درصد
از تغییرات عملدرد تحصیلی دانشآموزان را میتوانند ویشبینی کنند .مقایسه بین قابلیت رفهای
معلمان نشان داده است ،معلمان با مدرک فوقلیسانس ،سابقه خدمت زیر 10سال از قابلیت رفهای
بیشتری برخوردارند .دانشآموزانِ معلمان فوق لیسانس از عملدرد تحصیلی بهتری برخوردارند .نتایج
و وهش ایزدی ،صالحیعمران و منصوریبددی ( Ezadi, salehi omran, and mansoori bekaki,
 )2011نشان داد که معلمان از صال یتهای رفهای مبتنی بر رویدرد سازندهگرایی برخوردارند،
هرچند ،نتایج در بخش کیفی (مصا به و مشاهده) نشان داد که اساس عملدرد معلمان بر رویدرد
سازندهگرایی قرار ندارد .نتایج و وهش عقیلی () )Aghili, 2013نشان داد که میزان تحقق
صال یتهای معل در برنامه درسی تربیت معل در کلیه مؤلفهها در سط نسبتاً مطلو قرار دارد.
نتایج و وهش خرم ( )Khorram, 2015نشان داد که صال یتهای آموزشی ،رفتاری ،فدری،
مدیریتی و صال یتهای طرا ی محی فیزیدی معلمان فارغ التحصیل از مراکز تربیت معل بیشتر
از معلمان ورودی از طریق آزمون بود ،ولی این دو گروه در صال یتهای اجتماعی ،قوقی ،اخالق
رفهای ،توسعۀ رفه ای ،فناوری و صال یت طرا ی محی عاطفی تفاوتی با یددیگر نداشتند.
نیجولت و همداران ( )Nijveldt and et al., 2005در و وهشی راهداری برای سنجش شایستگیهای
بین فردی معلمان ایجاد و روایی آن بررسی کردند  .این راهدار شامل استفاده از ورسشنامۀ تعامالت
معل و ابزار مشاهده و خود ارزیابی بود .روایی این راهدار با رو های مختلف بررسی شد و رضایت
بخش بود و استفاده از ابزارهای مختلف بهطور آشداری اندازهگیری را بهبود بخشیده بود.
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با توجه به این که سنجش صال یت معلمان در کشورهای ویشرفتۀ دنیا مرسوم است و در ایران
ه برای اولینبار در شهریور  1395برای مهارتآموزان ماده  28اجرا شد .نتایج این آزمون ه برای
ندام آموزشی و ه برای مهارتآموزان دانشگاه فرهنگیان بسیار مه و یاتی است .برای
مهارتآموزان از این جهت مه است که سرنوشت شغلی آنها را مشخص میکند ،یعنی آیا بعد از
گرراندن آزمون استخدامی و طیکردن دوره مهارتآموزی ،سطحی از مهارت را دارا میباشند که
بتوانند به تدریس موفق در آموز وورور بپردازند یا باید دوباره به جستجوی خود برای شغلی
جدید ادامه دهن د .اهمیت این آزمون برای ندام آموزشی کشور از این جهت است که بهعنوان یک
صافی برای عبور معلمان با صال یت عمل میکند .اهمیت ندام آموزشی در جهت تربیت نسل آینده
بر هیچکس ووشیده نیست و مه ترین عامل در این ندام معلمی است که میخواهد دانشآموز را
تربیت کند لرا آزمونی که میخواهد صال یت ورودیهای آموز وورور را تعیین کند بسیار مه
و سرنوشتساز است .بررسی عوامل موفقیت یا شدست مهارتآموزان در این آزمون میتواند
راهگشای تصمی گیران در جهات مختلف باشد .مثالً از جهت انتخا و گزینش مهارتآموزان
میتواند کمککننده باشد؛ اگر مهارتآموزان زن در کل کشور موفقیت ،صال یت و مهارت بیشتری
داشتهباشند میتوان تا د ممدن از زنان برای تدریس استفاده کرد .اگر مهارتآموزان کل کشور در
یک رشته موفقیت بیشتر یا کمتری دارند ،میتوان با بررسی علل توفیق یا عدمتوفیق ،در جهت
موفقیت بیشتر و ویشگیری از عدمتوفیق در سالهای آینده برنامهریزی کرد .یا اگر مهارتآموزان
یک استان موفقیت بیشتری دارند و این در سالهای بعدی ه تدرار میشود ،میتوان رشتههای
کشوری را بیشتر به این استانها سوق داد و از وتانسیل این استانها بیشتر استفاده کرد .لرا
سؤاالتی که در این و وهش ،مطرح است ،عبارتند از :آیا جنسیت ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور
معناداری ویشبینی میکند؟ آیا رشته تخصصی ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور معناداری
ویشبینی میکند؟ آیا استان محل مهارتآموزی ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور معناداری
ویشبینی میکند؟
روش شناسی پژوهش
و وهش اضر از ندر هدپ کاربردی و از یع رو  ،از نو همبستگی است .جامعه و وهشی کلیه
مهارتآموزان ماده  28سال  95-94دانشگاه فرهنگیان کشور میباشند که تعداد آنها  2823نفر
میباشند .ج نمونه با استفاده از جدول مورگان  341نفر تعیین شد .برای انتخا نمونه از رو
خوشهای استفاده شد .به این صورت که از بین استانهای مختلف کشور از هر منطقه یک استان
انتخا کردی از شرق ،استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان از مرکز استانهای تهران و
اصفهان و از غر کشور استان خوزستان انتخا شدند.
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ابزار و وهش :داده های این و وهش نتایج اصل از آزمون اصل دانشگاه فرهنگیان در شهریور 1395
میباشد .این آزمون در وایان دورۀ مهارتآموزی دانشجویان ماده  28دانشگاه فرهنگیان جهت صدور
گواهی صال یت تدریس اجرا میشود و برای اولین بار در شهریور  1395اجرا شد .شامل چهار
بخش بود  .الف) آزمون تدریس خرد برای ارزیابی مهارت عملی معلمان استفاده شد ) .آزمون
علمی کتبی براساس نمرهای بود که آزمودنیها در آزمون کتبی هماهنگ کشوری کسب کردند .ج)
آزمون عملدردی کتبی براساس نمرهای بود که آزمودنی ها در آزمون کتبی هماهنگ کشوری کسب
کردند .د) نمره ووشه کار فرهنگی براساس ندر داوران دربارۀ گزار هایی بود که دانشجویان درباره
فعالیتهای فرهنگی در طول دورۀ مهارت آموزی ارائه دادند.
یافتههای پژوهش
عضویت در یک طبقه معین از متغیر را میتوان با استفاده از متغیر تصنعی (یدا اداهری) نشدان داد.
متغیر تصنعی برداری است که در آن به اعضای طبقده معدین یدک عددد دلخدواه و بده بقیده یعندی
آزمودنیهای که عضو این طبقه معین نیستند عدد دلخواه دیگری نسبت داده می شود .بدرای مثدال
در مورد متغیر جنسیت می توان به مردان  1و به زنان صفر نسبت داد .استفاده از متغیرهای تصنعی
در تحلیل دادههای تحقیقاتی که در آنها متغیرهای مستقل طبقهایاند میتواند بسیار سودمند باشد.
با این وجود متغیرهای تصنعی دارای مقاصد سودمند دیگری ه هستند .مدثالً مدیتدوان آنهدا را در
کنار متغیرهای مستقل ویوسته بهکار برد .اصول و رو های تحلیل رگرسیون چند متغیره به همدان
صورت که در مورد متغیرهای ویوسته بهکار میروند ،در مورد متغیرهای طبقهای ه میتوانند بهکار
روند .وقتی سروکار محقق با یک متغیر مستقل طبقهای است ،آن را میتواند بدهصدورت مقتضدی بدا
متغیرهای تصنعی بیان کند ،سپس با متغیرهای تصنعی بهعندوان متغیرهدای مسدتقل رفتدار کندد و
تحلیل رگرسیون را بهکار ببرد .یدی از مزایای تحلیل رگرسیون با متغیرهای کدگراری این است کده
وقتی فراوانیها در خانههای طرح فاکتوریال نابرابرند یا نامتناسباند ،میتوان از تحلیل رگرسدیون بدا
کدگراری استفاده کرد .بنابراین وقتی  nها نابرابرند تحلیل رگرسیون با کدگراری درسدت بده همدان
صورتیکه با nهای برابر انجام میشود ،ویش میرود (.)Saraei, 2017
جهت کدگراری تصنعی متغیری که سه طبقه دارد ،باید دو بردار ایجاد کندی در بدردار اول یدک
گروه کد  1و دیگران کد صفر میگیرند .در بردار دوم گروه دوم کد  1و دیگران کد صفر مدیگیرندد.
یک بردار دیگر ه می توان ایجاد کرد .در این بردار ،به آزمودنیهایی که عضو گروه سوم هستند  1و
به دیگران صفر بدهی  .با این وجود ایجاد چنین بدرداری زایدد اسدت زیدرا دو بدردار نخسدت تمدامی
اطالعات مربوط به عضویت گروهی را شامل میشود .به عبارت دیگر آگاهی از وضعیت یک آزمدودنی
در دو بردار نخست ،یعنی آگاهی از عضویت یا عدمعضویت او در دو گدروه اول و دوم بدرای شدناخت
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عضویت گروهی او کافی است .اگر آزمودنی عضو یدی از گروههای اول و دوم نباشد باید عضدو گدروه
سوم باشد .همیشه تعداد بردارهای الزم و کافی برای کدگراری عضویت گروهی معادل تعداد گروههدا
یا طبقات منهای یک است.
سؤال اول و وهش :آیا جنسیت ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور معناداری ویشبینی میکند؟
برای بیان متغیر جنسیت یک بردار الزم و کافی است چون دو طبقه دارد .بنابر این یدک بدردار بندام
 X1ایجاد شد .رگرسیون را اجرا کردی بهطوریکه  X1بهعنوان متغیر مسدتقل و نمدره کلدی آزمدون
اصل بهعنوان متغیر وابسته وارد معادله شد R .برابر  0/225و  R2برابر  0/051میباشد که همانطور
که جدول زیر نشان میدهد به لحاظ آماری معنادار است.
جدول ( )2نتایج تحلیل واریانس رگرسیون سؤال اول

مجمو

درجه

میانگین

مجرورات

آزادی

مجرورات

رگرسیون

51859/586

1

51859/586

باقیمانده

968995/366

339

2858/393

جمع

1020854/952

340

منبع واریانس

سط
F

معناداری

18/143

P<0.01

در جدول فوق مشاهده مینمایید F ،محاسبه شده برابر  18/143و سط معناداری از 0/01کمتدر
است لرا این ضریب رگرسیون به لحاظ آماری معنادار اسدت .لدرا نتیجده مدیگیدری کده جنسدیت،
موفقیت مهارتآموزان در آزمون اصل را ویشبینی میکند.
همین محاسبات را برای نمرات خردهمقیاسهای مختلف انجام دادی به ایدن صدورت متغیدر کدد
گراری  X1بهعنوان متغیر مستقل و نمرات خردهمقیاسها هر بار یدی بهعنوان متغیر وابسته تعریدف
شدند .برای خرده آزمون علمی کتبی چهار گزینهای  Rبرابر  0/112بود که به لحاظ آمداری معندادار
نبود .برای خردهآزمون فرهنگی  Rبرابدر  0/181بدود و بده لحداظ آمداری معندادار مدیباشدد .بدرای
خردهآزمون تدریس خرد  Rبرابر  0/035بود و به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .بدرای خدردهآزمدون
عملدردی  Rبرابر  0/212بود و به لحاظ آماری معنادار میباشد.
سؤال دوم و وهش :آیا رشته تخصصی ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور معناداری ویشبینی
میکند؟
برای بررسی نقش رشته تخصصی ،رشتهها را به سه گدروه ،علدوم ریاضدی ،علدوم تجربدی و علدوم
انسانی طبقهبندی کردی  .برای بیان متغیر رشته 2 ،بدردار الزم و کدافی اسدت چدون  3طبقده دارد.
بنابراین  2بردار بنام  X2و  X3ایجاد شد.
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رگرسیون را اجرا میکنی بهطوریکه  X2و  X3بهعنوان متغیرهای مستقل و نمدره کلدی آزمدون
اصل بهعنوان متغیر وابسته بود R .برابر  0/399و  R2برابر  0/160بهدست آمد ،همانطور که جدول
زیر نشان میدهد به لحاظ آماری معنادار است.
جدول ( )3نتایج تحلیل واریانس رگرسیون سؤال دوم

منبع

مجمو

درجه

میانگین

واریانس

مجرورات

آزادی

مجرورات

رگرسیون

35763/585

2

17881/792

باقی مانده

985091/367

338

3003/327

جمع

1020854/952

340

F

سط معناداری

5/954

P<0.01

در جدول فوق مشاهده مینمایید F ،محاسبه شده برابر  5/954و سط معناداری از  0/01کمتدر
است لرا این ضریب رگرسیون به لحاظ آماری معنادار است .و نتیجه میگیری کده رشدته تخصصدی
موفقیت مهارتآموزان در آزمون اصل را ویشبینی میکند.
همین محاسبات را برای نمرات خردهمقیاسهای مختلف انجام دادی به ایدن صدورت متغیرهدای
کد گراری  X2و  X3بهعنوان متغیر مستقل و نمرات خردهمقیاسها هر بدار یددی بدهعندوان متغیدر
وابسته تعریف شدند .برای خردهآزمون علمی کتبی چهار گزینهای  Rبرابر  0/400بود که بده لحداظ
آماری معنادار میباشد .برای خردهآزمون فرهنگی  Rبرابر  0/127بود که بده لحداظ آمداری معندادار
نمیباشد .برای خردهآزمون تدریس خرد  Rبرابر  0/258بود که به لحاظ آمداری معندادار مدیباشدد.
برای خردهآزمون عملدردی  Rبرابر  0/543بود که به لحاظ آماری معنادار میباشد.
سؤال سوم و وهش :آیا استان محل مهارتآموزی ،موفقیت در آزمون اصل را بهطور معناداری
ویشبینی میکند؟
برای بیان متغیر استان محل مهارتآموزی  4بردار الزم و کافی است چون  5طبقه دارد .بنابراین
 4بردار بنام  X4تا  X7ایجاد شد.
رگرسیون را اجرا کردی بهطوریکه  X4تا  X7بهعنوان متغیرهدای مسدتقل و نمدره کلدی آزمدون
اصل بهعنوان متغیر وابسته وارد معادله شددند R .برابدر  0/338و  R2برابدر  0/114بدهدسدت آمدد و
همانطور که جدول زیر نشان میدهد به لحاظ آماری معنادار است.
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جدول ( )4نتایج تحلیل واریانس رگرسیون سؤال سوم

منبع

مجمو

درجه

میانگین

واریانس

مجرورات

آزادی

مجرورات

رگرسیون

116719/890

4

29179/793

باقیمانده

904135/061

336

2690/787

جمع

1020854/952

340

سط
F

معنیداری
10/844

P<0.01

در جدول فوق مشاهده مینمایید F ،محاسبه شده برابر  10/844و سط معناداری از  0/01کمتر
است لرا این ضریب رگرسیون به لحاظ آماری معنادار است .و نتیجده مدیگیدری کده اسدتان محدل
مهارتآموزی موفقیت مهارتآموزان در آزمون اصل را ویشبینی میکند.
در اینجا نیز همین محاسبات را برای نمرات خرده مقیاسهای مختلف انجام دادی به این صورت
که متغیرهای کد گراری  X4تا  X7بهعنوان متغیر مستقل و نمرات خدردهمقیداسهدا هدر بدار یددی
بهعنوان متغیر وابسته تعریف شدند .برای خردهآزمون علمی کتبی چهار گزینهای  Rبرابر  0/309بود
که به لحاظ آماری معنادار میباشد .برای خردهآزمون فرهنگدی  Rبرابدر  0/158بدود کده بده لحداظ
آماری معنادار میباشد .برای خردهآزمون تدریس خرد  Rبرابر  0/185بود که به لحاظ آماری معنادار
نمیباشد .برای خرده آزمون عملدردی  Rبرابر  0/241بود که به لحاظ آماری معنادار میباشد.
وقتی استان محل مهارتآموزی میتواند نمرات آزمون اصل را بهطور معناداری ویشبینی کند به
این معنی اسدت کده بخدش معنداداری از واریدانس نمدرات آزمدون اصدل بده متغیدر اسدتان محدل
مهارتآموزی نسبت داده میشود و مربوط به تفاوت در امدانات و سبکهای نمرهدهی در استانهای
مختلف میباشد و میتواند برای مدیران دانشگاه قابل تأمل و بررسی باشد.
بحث و نتیجهگیری
سنجش صال یتهای رفهای معلمان قبل از ورود به رفۀ معلمی یک موضو کامالً جدید در
ایران میباشد و برای اولین بار در شهریور  1395برای مهارت آموزن یدساله دانشگاه فرهنگیان اجرا
شد .با توجه به جدید بودن و اهمیت نتایج آن برای سرنوشت مهارتآموزان و ندام آموزشی ایران،
و وهش در این زمینه ضروری به ندر میرسد .بررسی ویشبینیکنندههای نمرات مهارتآموزان در
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این آزمون میتواند راهنمای مجریان برای آینده باشد مثالً اگر استان محل مهارتآموزی در
ویشبینی نمرات نقش معناداری داشته باشد به این معنی است که سه معناداری از واریانس نمرات
آزمون به متغیر استان نسبت داده میشود.
ابتدا نقش جنسیت در ویشبینی موفقیت در آزمون اصل بررسی شد .با توجه به اینکده  Rبرابدر
 0/186و به لحاظ آماری معنادار است .میتوانی بگویی کده جنسدیت ،موفقیدت مهدارتآمدوزان در
آزمون اصل را ویشبینی میکند .بررسی خردهمقیاسها نشان داد که جنسدیت موفقیدت در خدرده
آزمونهای فرهنگی و عملدردی را بهطور معناداری ویشبینی میکندد و امدا در ودیشبیندی نمدرات
خرده مقیاسهای علمی کتبی چهار گزینهای و تدریس خرد نقش معنداداری نددارد .بررسدی تفداوت
زنان و مردان در نمره کل آزمون نشان میدهد که میانگین نمره زنان از مردان بیشدتر مدیباشدد .در
تمامی خردهمقیاسها نیز میانگین نمرات زنان از مردان بیشتر است .اما در دو خدردهمقیداس علمدی
چهار گزینهای و تدریس خرد این تفاوتها به لحاظ آماری معندادار نیسدت و در خدردهمقیداسهدای
فرهنگی و عملدردی تفاوت معنادار است .از آنجا که نمرات زنان در کل آزمون و دو خردهآزمدون از
مردان بهتر است ،میتوان گفت ا تماالً صال یت ،مهارت و انگیدزه زندان در معلمدی و فعالیدتهدای
تدریس از مردان بیشتر است .البته برای تصمی گیری به بررسی بیشتر نیاز است لرا به و وهشدگران
توصیه میشود که ویشبینیوریری نتایج آزمون براساس متغیر جنسدیت را بدا دادههدای آزمدون در
سالهای آینده مورد بررسی قرار دهند.
نتایج بررسی ویشبینیوریری موفقیت در آزمون اصل  ،براساس رشته تخصصی مهارت آموزان،
نشان داد که  Rبرابر  0/398و به لحاظ آماری معنادار است لرا میتوانی نتیجه بگیری که رشته
تخصصی موفقیت مهارتآموزان در آزمون اصل را بهطور معناداری ،ویشبینی میکند .بررسی
خردهمقیاسها نشان داد که رشته تخصصی موفقیت در خردهآزمونهای علمی کتبی چهار گزینهای،
عملدردی و تدریس خرد را بهطور معناداری ویشبینی میکند و اما در ویشبینی نمرات
خردهمقیاس فرهنگی نقش معناداری ندارد .در خرده آزمون علمی چند گزینهای مهارتآموزان گروه
علوم تجربی بیشترین میانگین و بعد گروه علوم ریاضی و در نهایت گروه علوم انسانی وایینترین
میانگین نمرات را داشتند .در خردهآزمون فرهنگی ،مهارتآموزان گروه علوم ریاضی باالترین
میانگین و گروه علوم تجربی و انسانی تقریباً ه سط بودند .در خردهآزمون تدریس خرد،
مهارتآموزان گروه علوم تجربی باالترین میانگین و بعد از آن علوم انسانی و در نهایت مهارتآموزان
گروه ریاضی کمترین میانگین را داشتند و در خردهآزمون عملدردی ،مهارتآموزان گروه ریاضی
بیشترین میانگین و بعد گروه علوم تجربی و در نهایت گروه علوم انسانی وایینترین میانگین نمرات
را داشتند .گروه علوم تجری در مجمو بهترین وضعیت و گروه ریاضی در رتبه دوم و گروه علوم
انسانی در آخرین جایگاه قرار دارند به تصمی گیران و و وهشگران توصیه میشود با دادههای آزمون
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در سالهای آینده نمرات مهارتآموزان رشتههای مختلف را با ه مقایسه نمایند و درباره علل باالتر
یا وایینتر بودن نمرات گروهها بررسیهای دقیق انجام دهند و از نتایج برای برنامهریزی دوره
مهارتآموزی در سالهای آینده استفاده نمایند.
در نهایت ،معناداری ویشبینی موفقیت در آزمون اصل براساس استان محل مهارتآموزی،
بررسی شد .نتایج نشان داد که  Rبرابر  0/306و به لحاظ آماری معنادار است لرا نتیجه میگیری
که استان محل مهارتآموزی موفقیت مهارتآموزان در آزمون اصل را ویشبینی میکند .بررسی
خردهمقیاسها نشان داد که استان محل مهارتآموزی ،موفقیت در خردهآزمونهای علمی کتبی
چهار گزینهای ،عملدردی و فرهنگی را بهطور معناداری ویشبینی میکند اما در ویشبینی نمرات
خردهمقیاس تدریس خرد نقش معناداری ندارد.
بررسی میانگینهای استانها نشان میدهد که در نمرۀ کل آزمدون و خدردهآزمدون کتبدی چندد
گزینهای ،استان اصفهان باالترین میانگین و بعد از آن بهترتیب خراسان رضوی ،تهدران ،خوزسدتان و
سیستان قرار دارد .در خردهمقیاس فرهنگی و عملدردی ،استان خراسان رضدوی بداالترین میدانگین
نمرات و بعد از آن به ترتیب تهران ،اصفهان ،خوزستان و سیستان قرار دارد .در خردهمقیاس تددریس
خرد ،استان اصفهان باالترین میانگین نمرات و بعدد از آن بده ترتیدب سیسدتان ،خراسدان رضدوی و
خوزستان ه سط و تهران وایین ترین میانگین را دارد .ایدن وضدعیت بدرای مجریدان آزمدون ویدام
مهمی دارد .ترتییب استانها در همۀ خردهآزمونها به جز تدریس خرد ،تقریبداً متناسدب بدا میدزان
برخورداری استان از امدانات میباشد و این نشاندهندده اجدرای درسدت آزمدون مدیباشدد .اسدتان
سیستان که در سایر خردهآزمونها وایینترین نمره را داشته است در خردهآزمون تدریس خدرد کده
در استانها برگزار شده است و نتایج آن به سازمان مرکزی در تهدران ،ارسدال شدده ،نتیجدۀ خدوبی
گرفته اند .به مجریان آزمون ویشنهاد می شود برای جلوگیری از خطاهای ا تمالی دستور العملهدا و
رو های نمرهگراری خردهآزمون تدریس خرد که در استانها برگزار میشود ،عینی و دقیق باشدد و
بیشتر بر آزمونهای هماهنگ کشوری تأکید شود.
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