
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  51  ...كاربرد ارزشيابي فرايندي در مدارس ابتدايي (مطالعه موردي آموزش و پرورش

  
  
  
  

  كاربرد ارزشيابي فرايندي در مدارس ابتدايي 
  (مطالعه موردي آموزش و پرورش منطقه ممقان)

  

  1فيروز محمودي
  2زادهمحمدتقي عبداهللا

  3محمد منصورزاده
  

  چكيده 
معلمان دوره در بين  كاربرد ارزشيابي فراينديي آن با رابطهو ميزان آشنايي بررسي  هدف پژوهش حاضر

است تا مشخص شود معلمان تا چه اندازه با ارزشيابي فرايندي آشنايي دارند و از  رستان ممقانابتدايي شه
ي پيمايشي بوده و شامل كليه -كنند. اين پژوهش از نوع توصيفيآن در كالس درس خود استفاده مي

تخاب جهت بررسي ان 180به تعداد  1392-93ي ممقان در سال تحصيلي معلمان مدارس ابتدايي منطقه
هاي پژوهش دو ابزار گردآوري داده ها پاسخ دادند.پرسشنامهنفر به  127كه از اين تعداد  شدند

و پرسشنامه دوم  92/0از طريق آلفاي كرونباخ  اول پرسشنامهساخته است كه پايايي ي محققپرسشنامه
و  فراينديارزشيابي محاسبه شد. نتايج پژوهش نشان داد معلمان از  83/0از طريق روش دو نيمه كردن 

هاي ارزشيابي ها و ويژگيابزارهاي آن شناخت كمتري دارند، اكثر معلمان از مفاهيم، فرآيندها، روش
هاي مثبت دارند و در كالس يآگاهي الزم را ندارند. معلمان نسبت به ارزشيابي فرايندي ديدگاه فرايندي

ميزان شناخت از اين نوع ارزشيابي و به كارگيري كنند، اما سابقه و مدرك آنها با درس خود استفاده مي
   .داري نداردآن ارتباط معني

  
  ، معلمان ابتدايي، ارزشيابي كالس درس، ارزشيابي تكوينيفراينديارزشيابي  واژگان كليدي:
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  ريزي درسيه برنامهدانش آموخت - 2
  ريزي درسيدانش آموخته برنامه - 3

 »پژوهشي آموزش و ارزشيابي-نشريه علمي«
   1395ن بستاتاـ  34م ـ شماره هنسال 

  51-62 ص. ص.
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  مقدمه
آموزان است و هاي دانشها و نگرشها، عادات، گرايشهدف تعليم و تربيت ايجاد تغيير در دانستني

 - يزان تغيير از طريق ارزيابي مداوم قابل بررسي است. بنابراين ارزيابي حلقه جدايي ناپذير فرايند ياددهيم
اي ناگسستني ريزي درسي و تدريس رابطهي ارزشيابي، برنامه). چرخه1390 (يارمحمديان، يادگيري است

ي حاصل آموزش را در رفتار كند تا تغييرات رفتارريز كمك ميدارند و ارزشيابي به مربي و برنامه
هاي اخير در سال). 1390 پور، شريف، جعفري، و مولوي،؛ بيرمي1382، 1(جيمز فراگيران تحليل كند

نظران قرار گرفته است. ارزشيابي كالسي يكي از عوامل مؤثر در بهبود يادگيري، بسيار مورد توجه صاحب
ارزشيابي و نحوه اجراي آن و تأثير آن بر روي  در جهان در رابطه با 1980تحقيقات زيادي نيز از سال

دهد كه معلم هاي متعددي نشان ميآموزان انجام گرفته است. نتايج چنين پژوهشيادگيري دانش
تواند با تغيير در طرز تفكر و روش كار خود در زمينه ارزشيابي تحصيلي، آن را در خدمت بهبود مي

). بنابراين در راستاي كاربست 1392ن، جعفري هرندي و عبادي، آموزان قرار دهد (كرمعليايادگيري دانش
ها و فنون متعددي براي ارزيابي كالس درس ارايه شده رويكردها، الگوها و روشهاي پژوهشي، يافته

 برند: ) فنون مختلفي از ارزيابي كالسي را نام مي1993( 2است. انجلو و كراس

 تكويني در مقابل تراكمي ·

 بل رسميغيررسمي در مقا ·

 فرايندي در مقابل نهايي و پاياني ·

 واگر در مقابل همگرا ·
مدار (پالميتر و و رويكرد نتيجه بندي كرد؛ رويكرد فراينديتوان در دو رويكرد كلي دستهاين فنون را مي

ها و تكاليفي ارايه شده به اي از پروژه). رويكردهاي ارزشيابي فرايندي مجموعه1994، 3جوني
له، تفكر انتقادي، قدرت تبيين و ... أكه هدف آنها ارزيابي توانايي حل مس شودشامل ميرا آموزان دانش

. اما هستندآموزان است. اين رويكرد فنون ارزيابي تكويني، غيررسمي، فرايندي و واگرا در دانش
 )1993كراس، د (انجلو ونكيد دارأمدار بر ميزان مهارت نهايي در پايان دوره ترويكردهاي ارزيابي نتيجه

 هاي سنتي هستند.كه همان ارزيابي

 هاي سنتي تكيه دارددهد كه ارزشيابي در نظام آموزشي كشور بيشتر بر آزمونها نشان ميبررسي 
، در ارزشيابيهاي سنتي ). استفاده از روش1391؛ احدي ارسون، 1388؛ رستگار، 1383(يادگارزاده، 

هاي ديگري استفاده شود و سعي شده كه به جاي آنها از روشگرفته است و  مدارس مورد انتقاد قرار

                                                      
1- James 

2- Angelo & Cross 

3- Palmetier& Jeanne 
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هاي سنتي به دليل ساختار خود به خواست و نياز ، آزمون)1391(موسوي و مقامي،  جانشين آنها گردد
، 1(رايگلوث انجامندآموزان ميبندي كردن دانشدهند و اغلب به رتبهشونده پاسخ ميافرادي غير از آزمون

 آموزان حساس نيستكيد دارد و نسبت به پيشرفت دانشأشونده تبر نقاط ضعف آزمون ). اين روش2011
آموز منفعل است و آنچه كه به او القاء شده است بازپس ها دانش). در اين نوع آزمون1993، 2(ويگنز

آموزان از دانش ).2006، 3؛ هيل و فالين1373؛ كيامنش، 1377پور، ؛ موسي8913 (سيف، دهدمي
هايي را جواب دهند يا مسايلي را حل كنند كه هرگز دوباره با آنها روبه رو نخواهند واهند تا سؤالخمي

خواهند تا اين كارها را تنها انجام دهند، بدون اتكاء به هيچ نوع ابزار يا منبعي و در شد، از آنان مي
(موسوي و مقامي،  يه نيستها شبزندگي واقعي اصالً به اين زماني، در صورتي كه يتشرايطي با محدود

محوري محور هستند و با مشكالت آزمون و امتحانهاي سنتي آزمون). از طرف ديگر ارزشيابي1391
توجهي آموز، بيمانند پديده تقلب، اضطراب، تأكيد بر بخشي از مطالب، عدم ارايه بازخورد واقعي به دانش

). در 1387هستند (حسني، احمدي و حصارباني،  آموزان، و ... مواجهگري دانشبه خالقيت و حس پرسش
يادگيري محسوب شود، اين مشكالت حل  -اگر ارزشيابي بخشي از فرايند ياددهيپاسخ به اين انتقادها، 

)؛ زيرا در اين صورت هدف 2006، 4وكهارتر؛ ب1994؛ پالميتر و جوني، 1993خواهند شد (انجلو و كراس،
كند كه چه چيزي، به چه كسي، در چه زماني، به چه ت، و تعيين ميارزشيابي بهبود و اصالح آموزش اس

منظوري و چگونه بايد آموزش داده شود تا رفتارهاي منطبق با اهداف و مطلوب فرا گرفته شود (رستگار، 
آموزان را مورد توجه قرار دهد هاي رشد دانش). ارزشيابي بايد به صورت جامع و پيوسته تمام جنبه1388

). بهترين زمان اين نوع ارزشيابي، زماني است كه فرآيند آموزش و يادگيري در حال 1388  (نوازش،
عملكرد يادگيرنده كمك خواهد كرد تا  تحليلدر ارزشيابي فرايندي، . )2010انجام است (بروكهارت، 

وكهارت، ربيادگيرنده و معلم، مشكالت آموزش و يادگيري را شناسايي نموده و براي رفع آنها اقدام كند (
هاي گفتاري، نوشتاري، و عملكردي، يا استفاده از انواع ). اين نوع ارزشيابي به شيوه2010؛ 2006
هاي كتبي، ي گزارش، پاسخ دادن به پرسشگيري و سنجش مانند بحث و گفتگو، ارائههاي اندازهابزار

 ارزشيابي"توان زشيابي را ميگيرد اين نوع ارهاي پژوهشي و ... مورد استفاده قرار مياجراي پروژه
به ارزشيابي  ). ارزشيابي فرايندي صرفا2004ً، 7جرو مي 6بادن -نام نهاد (ساوين "5فرآيندمدارفرايندي يا 

شود، بلكه يادگيرنده در كنار ارزشيابي معلم، به خودارزشيابي فردي، گروهي و از جانب معلم محدود نمي

                                                      
1-Reigeluth 

2-Wiggins 

3- Hill & Flynn 

4- Brookhart 
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6-Savin-Baden 

7- Major 
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قوت و ضعف خويش، گروه و كالسي كه در آن عضويت دارد  پردازد و از اين طريق نقاطكالسي مي
ها را در هر مرحله ). نتايج اين نوع ارزشيابي، ميزان تحقق هدف2007، 1(هاتيه و تيمپرلي سازدروشن مي

ريزي درسي، مواد ي اصالحات الزم در برنامهدهد و بازخورد آن زمينهاز آموزش و يادگيري نشان مي
خاني و محمدميرزايي، نمايد (فضليهاي تدريس و فرايند ارزشيابي را فراهم ميوشها، رآموزشي، رسانه

اين نتيجه رسيدند كه شيوه ارزشيابي به  )1386( ماهر، آقايي، برجعلي و روحاني) و 1388زارعي ( ).1384
 كه بين خالقيت مؤثر است، به طوري آموزانخالقيت و مشاركت يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشبر 

 در فرايندينظام ارزشيابي توصيفي و سنتي تفاوت معناداري وجود دارد و ارزشيابي  و آموزاندانش
 .آموزان مؤثرتر بوده استمشاركت يادگيري و عملكرد تحصيلي دانش ،خالقيت

هاي درس به پنج نكته كليدي اشاره ) در مورد كاربرد ارزشيابي فرايندي در كالس1999( 3و بل 2كوايي
 ند كه به شرح زيرند:اكرده

 آموز براي رسيدن به هدف؛) درگيري با اهداف يادگيري، فهم آنها و مشاركت معلم و دانش1

 آموز براي فهم استانداردهاي عملكرد مطلوب؛) كمك به دانش2

 آموز در ارزيابي خودش؛) مشاركت دانش3

 آموز و  تعيين گام بعدي آموزش؛) ارايه بازخورد به معلم و دانش4

 كارشان را بهبود ببخشند. توانندآموزان مي) ايجاد اطمينان از اينكه دانش5

آموزاني كه آيد نسبت به دانشهاي آنان به عمل ميآموزاني كه ارزشيابي فرايندي از فعاليتدانش
و اللهي ي بهتري برخوردارند (فرجآيد از قدرت خالقههاي آنان به عمل ميارزشيابي پاياني از فعاليت

). 1382شود (رحمانپور، ). همچنين ارزشيابي فرايندي موجب كاهش اضطراب امتحان مي1386حقيقي، 
يابد. از طرف ديگر، هرگاه مواد آموزشي همراه با ارزشيابي فرايندي باشد پيشرفت تحصيلي افزايش مي

منش، (رزاق شودآموزان سبب افزايش پيشرفت تحصيلي ميي بازخورد نتايج به دانشهمچنين ارائه
آموزان داراي دهد، به ويژه براي دانش). ارزشيابي فرايندي، استانداردهاي پيشرفت را ارتقاء مي1386

). معلمان نيز به اين ارزشيابي نگرش 1998، 4ثير زيادي دارد (بلك و ويليامأپيشرفت تحصيلي كم، ت
(فرايندي)  ايسنتي به ارزشيابي مرحله ي ارزشيابيمثبتي دارند، به طوري كه اكثر معلمان با تغيير شيوه

دانند و همچنين به كاهش اضطراب، افزايش آموزان ميآن را سبب پيشرفت تحصيلي دانش اند وموافق
سطح يادگيري، رشد شخصيت و يادگيري بهتر در اثر ارزشيابي فرايندي اعتقاد دارند (ابومحمدي و 

  .)1384خانقايي، 

                                                      
1- Hattie  & Timperley 

2- Cowie 
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ميزان آگاهي معلمان از مراحل اجراي ارزشيابي ه براي ارزشيابي فرايندي ي مزاياي ذكر شدبا وجود همه
معلمان در كالس درس زمان محدودي را به ارزشيابي فرايندي اختصاص  وفرايندي در حد كم بوده 

طرح " دهند. معلمان در اجراي ارزشيابي فرايندي نيز به دليل عدم آگاهي از چگونگي تدوينمي
دهند با تصوري كه ). آنچه معلمان انجام مي1383اند (يادگارزاده، ي مواجهبا مشكالت "ارزشيابي
ريزان درسي از ارزشيابي فرايندي دارند متفاوت است و بسياري از دبيران تعبير درستي از ارزشيابي برنامه

ارسون، گيرند (احديهاي تدريجي را با ارزشيابي فرايندي اشتباه ميفرايندي ندارند و نمرات ارزشيابي
هاي پژوهشي عوامل متعددي به عنوان موانع ارزشيابي فرايندي هستند از همچنين براساس يافته). 1391

جمله: نگرش منفي معلمان نسبت به نوآوري و تحول، عدم وجود رويكردهاي ياددهي يادگيري متناسب 
ريزي درسي، نگرش منفي هبا الگوي ارزشيابي، ناهماهنگي دروني (درون سازماني) بين اجزاء مؤثر برنام

گير بودن ارزشيابي فرايندي، نداشتن آگاهي الزم و كافي وقت)، 1387والدين به تغيير و نوآوري (واحدي، 
مقتضيات الزم و عدم تناسب ساختار و مقررات نظام  در مورد ارزشيابي فرايندي، فراهم نبودن شرايط و

ارزشيابي فرايندي  هاي معين برايها و مالكآموزشي كشور با ارزشيابي فرايندي و فقدان شاخص
)، باال بودن جمعيت 1388، كمبود امكانات انساني، مادي و پشتيباني (حامدي، )1391ارسون، (احدي
)، و كافي نبودن ميزان آگاهي مجريان براي 1389هاي درس (ماليي دستجردي، آموزان در كالسدانش

  ).1388پذيرش ارزشيابي فرآيندي (نادري، 
ي آن با رابطهو ميزان آشنايي هدف اين پژوهش بررسي بنابراين با توجه به اهيمت ارزشيابي فرايندي، 

  .و پاسخ به سواالت زير استمعلمان دوره ابتدايي شهرستان ممقان در بين  كاربرد ارزشيابي فرايندي
دايي تا چه اندازه از ارزشيابي معلمان ابتدايي تا چه اندازه با ارزشيابي فرايندي آشنايي دارند؟ معلمان ابت

كنند؟ آيا بين ديدگاه معلمان ابتدايي نسبت به ارزشيابي فرايندي هاي خود استفاده ميفرايندي در كالس
 سابقه و مدركآيا بين هاي درس رابطه وجود دارد؟ با ميزان به كارگيري ارزشيابي فرايندي در كالس

  دارد؟ رابطه وجودابي فرايندي كارگيري ارزشيبه با ميزانمعلمان تحصيلي 
  

 روش پژوهش
ي ي آماري اين پژوهش شامل كليهجامعه پيمايشي انجام گرفته است. -اين پژوهش با روش توصيفي

نفر  180به تعداد  93- 92ي آموزش و پرورش ممقان در سال تحصيلي ي ابتدايي منطقهآموزگاران دوره
داده شد اما  پرسشنامهي آموزگاران ستفاده شد و به همهسرشماري ابراي انتخاب نمونه، از روش . است
 ها پاسخ داده و آنها را عودت دادند.پرسشنامهبه ان ايشنفر از  127

 30اول شامل  يپرسشنامه ساخته استفاده شده است.محقق يپرسشنامهها از دو جهت گردآوري داده
كه براي بررسي ميزان استفاده و  است ليكرت تهيه شدهاي پنج درجهاساس مقياس  بر و استال ؤس

ا ب پرسشنامهديدگاه معلمان نسبت به ارزشيابي فرايندي مورد استفاده قرار گرفت. روايي (محتوايي) اين 
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ي دوم به پرسشنامهمحاسبه گرديد.  92/0و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ از متخصصان نظرخواهي 
 .كرديزان آشنايي معلمان با ارزشيابي فرايندي را ارزيابي ميكه م بود اي تهيه شدهگزينه صورت چهار

روش دو نيمه كردن  ازبا استفاده و پايايي آن از متخصصان ا نظرخواهي ب پرسشنامهروايي (محتوايي) اين 
  محاسبه گرديد. 83/0

 هاي پژوهشيافته
 معلمان ابتدايي تا چه اندازه با ارزشيابي فرايندي آشنايي دارند؟ .1

هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد اسخ به اين پرسش از شاخصبراي پ
ها، مراحل و نكات اجرايي ارزشيابي اي در مورد آشنايي با روشال چهار گزينهؤس 20فراواني (

 فرايندي) استفاده شده است.

 4/13درصد تا حدودي كم؛  5/57ر؛ ي آماري آشنايي خيلي كمتدرصد از نمونه 1/18 نتايج نشان داد كه
 درصد درحد مطلوب با ارزشيابي فرايندي آشنايي دارند. 11درصد در حد متوسط؛ و 

 كنند؟هاي خود استفاده ميمعلمان ابتدايي تا چه اندازه از ارزشيابي فرايندي در كالس .2

ار، فراواني و درصد هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيبراي پاسخ به اين پرسش از شاخص
طيف) استفاده شده  5ال در پرسشنامه به صورت ؤس 15بندي شده (فراواني با استفاده از نمرات طيف

 است.

درصد به ميزان خيلي  3/28درصد به ميزان زياد و  63درصد به ميزان متوسط،  7/8نتايج نشان داد كه 
 كنند.زياد از ارزشيابي فرايندي استفاده مي

دگاه معلمان ابتدايي نسبت به ارزشيابي فرايندي با ميزان به كارگيري ارزشيابي فرايندي در آيا بين دي .3
 هاي درس رابطه وجود دارد؟كالس

) 1ي (ال از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول شمارهؤبراي پاسخ به اين س
 نشان داده شده است.

  
 ي ديدگاه معلمان با ميزان استفاده از ارزشيابي فراينديستگي جهت بررسي رابطهي آزمون همب): نتيجه1جدول شماره (

 متغيرها تعداد R مقدار داريسطح معني

 ديدگاه معلمان نسبت به ارزشيابي فرايندي 127 696/0 001/0

 و

 كارگيري ارزشيابي فراينديميزان به

 
است، بنابراين  05/0تر از ) كوچك001/0ده (داري به دست آم)، سطح معني1ي (با توجه به جدول شماره

ي معناداري كارگيري ارزشيابي فرايندي رابطهبين ديدگاه مثبت معلمان به ارزشيابي فرايندي و ميزان به
 وجود دارد.

 ي تدريس معلمان ابتدايي رابطه وجود دارد.بين استفاده از ارزشيابي فرايندي و سابقه .4
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) 2ي (سويه استفاده شد كه نتايج آن در جدول شمارهل واريانس يكبراي آزمون اين فرضيه از تحلي
ي متوسط و ي كم، سابقهنشان داده شده است. معلمان براساس سابقه به سه دسته كلي (سابقه

  اند.ي زياد) تقسيم شدهسابقه
  

ان استفاده معلمان از ارزشيابي فرايندي با سويه جهت بررسي تفاوت ميانگين ميزي آزمون تحليل واريانس يك): نتيجه2ي (جدول شماره
  توجه به سابقه آنها

 منبع تغيير مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F داريسطح معني

 بين گروهي 346/141 2 673/70 305/1 275/0
 درون گروهي 552/6715 124 158/54 

 كل 898/6856 126

 
) است، بنابراين 05/0تر از () بزرگ270/0داري به دست آمده (ني)، سطح مع2ي (با توجه به جدول شماره

 ي معناداري وجود ندارد.ي تدريس و استفاده از ارزشيابي فرايندي رابطهتوان گفت بين سابقهمي

 رابطه وجود دارد. معلمانبين استفاده از ارزشيابي فرايندي و سطح تحصيالت  .5

) 3( يسويه استفاده شد كه نتايج آن در جدول شمارهبراي آزمون اين فرضيه نيز از تحليل واريانس يك
نشان داده شده است. معلمان داراي مدارك تحصيلي متفاوت (ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق 

 ليسانس) هستند.
  

تفاوت ميانگين استفاده معلمان از ارزشيابي فرايندي با توجه  سويه جهت بررسيي آزمون تحليل واريانس يك)، نتيجه3ي (جدول شماره
 به سطح تحصيالت آنان

 منبع تغيير مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F داريسطح معني

 بين گروهي 897/7 3 632/2 047/0 986/0

 درون گروهي 001/6849 123 683/55 

 كل 898/6856 126 

 
است، بنابرين  05/0تر از ) بزرگ986/0داري به دست آمده ()، سطح معني3ي (رهبا توجه به جدول شما

ي معناداري وجود توان گفت كه بين سطح تحصيالت معلمان و استفاده از ارزشيابي فرايندي رابطهمي
 ندارد.

 كارگيري ارزشيابي فرايندي رابطه وجود دارد.بين ميزان آشنايي و به .6

) 4ي (ز ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتيجه آن در جدول شمارهبراي آزمون اين فرضيه ا
 نشان داده شده است.

 كارگيري ارزشيابي فراينديي بين ميزان آشنايي و بهي آزمون همبستگي جهت بررسي رابطه): نتيجه4ي (جدول شماره
 متغيرها تعداد Rمقدار  داريسطح معني
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027/0 

 
171/0 

 
127 

 يميزان آشناي

 و

 ارزشيابي فرايندي كارگيريبه

 
است، بنابراين  05/0تر از ) كوچك027/0)، سطح معناداري به دست آمده (4ي (با توجه به جدول شماره

ي معناداري وجود دارد. هر دهد بين ميزان آشنايي و استفاده از ارزشيابي فرايندي رابطهنتيجه نشان مي
  كنند.فرايندي بيشتر آشنا باشند بيشتر از اين فنون استفاده ميچه ميزان معلمان با انواع ارزشيابي 

 
 گيرييجهنتبحث و 

هاي پژوهش نشان داد كه معلمان با ارزشيابي فرايندي و ابزارهاي مورد استفاده براي اين نوع يافته
هاي خود ايي كم، معلمان از ارزشيابي فرايندي در كالسنارزشيابي آشنايي كمي دارند اما عليرغم اين آش

در كالس  ارزشيابي فرايندينتظار داشت كه به اجراي صحيح ا توان از آناننميبنابراين  .كننداستفاده مي
ارتقاء و بهبود سطح آگاهي معلمان از ارزشيابي فرايندي و فراهم ساختن امكانات و شرايط  و بپردازند

اللهي )، فرج1391)، احدي ارسون (2000( 1هاي شيپاردها با نتايج پژوهشاين يافته .الزم، ضروري است
 ) همخواني دارند. 1384) و ابومحمدي و خانقايي (1386و حقيقي (

شود تا معلمان از موجب ميي همچنين اين پژوهش نشان داد كه ديدگاه مثبت نسبت به ارزشيابي فرآيند
اين نوع ارزشيابي آشنايي اين نوع ارزشيابي در فرآيند تدريس خود بيشتر استفاده كنند، هرچند كه با 

بنابراين بايد عوامل مؤثر بر ديدگاه معلمان نسبت به ارزشيابي فرايندي شناسايي و كمتري داشته باشند. 
ها در جهتي باشد كه ديدگاه مثبت نسبت به ارزشيابي فرايندي در معلمان گذاريتقويت شوند و سياست

سر راه معلمان براي استفاده از ارزشيابي فرايندي همچنين با برطرف كردن موانعي كه بر  ايجاد شود.
 هاآموزان كالسمحدوديت زماني، نبود فضاي الزم، مشكالت مديريت و تعداد زياد دانشوجود دارد مانند 

اين يافته با نتايج پژوهش توان نگرش معلمان را نسبت به استفاده از اين نوع ارزشيابي بهبود بخشيد. مي
 ) همخواني دارد.2011( و ايرازيان 3و راسل)؛ 1991( 2ايرازيان

ي معناداري ي تدريس معلمان رابطهدر اين پژوهش بين ميزان استفاده از ارزشيابي فرايندي و سابقه
) 1391) و احدي ارسون (1375)، حيدري (1384اسد (هاي بنيبا نتايج پژوهش اين يافته و مشاهده نشد

كم است و در مورد ارزشيابي فرايندي  يلمان از ارزشيابي فرآيندچون دانش و آگاهي مع همخواني دارد.
ها استفاده شود و يا اينكه از مربيان متخصص در برگزاري دورههاي ضمن خدمت يا برگزار نميدوره
 شود.نمي

                                                      
1- Shepard 

2- Airasian 

3- Russell 
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ي معناداري مشاهده نشد و اكثر بين استفاده از ارزشيابي فرايندي و سطح تحصيالت معلمان رابطه
كنند اند كه از ارزشيابي فرايندي در درس خود استفاده ميمدارك تحصيلي متفاوت اظهار داشتهمعلمان با 

دهد كه در مقاطع تحصيلي اين يافته نشان مي ) همخواني دارد.1383كه اين يافته با پژوهش يادگارزاده (
لمان آشنايي آنان شود و متناسب با باال بودن سطح تحصيالت معمختلف به ارزشيابي فرايندي توجه نمي

 كند.از ارزشيابي فرايندي و به تبع آن استفاده از اين نوع ارزشيابي افزايش پيدا نمي

ي مثبتي وجود دارد. هر اندازه يك معلم آشنايي كارگيري ارزشيابي فرايندي رابطهبين ميزان آشنايي و به
ها در تواند از اين ابزارها و روشميهاي ارزشيابي فرايندي داشته باشد بهتر بيشتري با ابزارها و روش
. بنابراين، بايستي ميزان آشنايي معلمان با ارزشيابي فرايندي را در طول خدمت و تدريس خود استفاده كند

ي بيشتر معلمان از همچنين در مقاطع مختلف دوران تحصيل افزايش داد و از اين طريق موجب استفاده
)، 1383هاي اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش يادگارزاده (هيافتاين نوع ارزشيابي در كالس شد. 

 ) همخواني دارند.1391( ) و احدي ارسون1386حسني و احمدي (

ي مثبت ارزشيابي فرايندي و استفاده از آن رابطه باهاي اين پژوهش ميان ميزان آشنايي با توجه به يافته
ي معناداري وجود ندارد، ارزشيابي فرايندي رابطه وجود دارد همچنين ميان سطح تحصيالت و استفاده از

لذا بايد در  .كننددهد كه افراد در طول تحصيل با ارزشيابي فرايندي آشنايي پيدا نمياين نتايج نشان مي
مقاطع تحصيلي تربيت معلم به اين موضوع توجه شود و آنها در طول تحصيل با ارزشيابي فرايندي 

با توجه به اينكه معلمان آگاهي الزم و كافي از ارزشيابي فرايندي ندارند، آشنايي پيدا كنند. همچنين 
نتظار داشت كه به اجراي صحيح آن در كالس بپردازند، بنابراين ارتقاء و بهبود سطح ا توان از آناننمي

 آگاهي معلمان از ارزشيابي فرايندي و فراهم ساختن امكانات و شرايط الزم، ضروري است.

 
هاي آموزش ضمن خدمت مخصوص آموزش ارزشيابي فرايندي براي معلمان دورهشود پيشنهاد مي

 گونه ارزشيابي و چگونگي آن آشنا شوند.هاي آموزشي با اينبرگزار شود و نيز اين معلمان از طريق كارگاه

هاي آموزان كالسهاي درسي، كمبود زمان و تعداد زياد دانشبا توجه به اينكه حجم زياد مطالب كتاب
روند بايستي تالش شود اين مشكالت درسي از موانع اساسي استفاده از ارزشيابي فرايندي به شمار مي

 برطرف شوند.

هاي آموزشي نواحي، گروهي تحت عنوان گروه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به منظور نظارت و در گروه
هاي مفيد در اين زمينه ي طرحئههاي نوين ارزشيابي و توجيه و رفع اشكاالت معلمان و ارااجراي روش

 تشكيل گردد.

 -هاي درس و اينكه ارزشيابي جزيي از فرآيند ياددهيگسترش فرهنگ ارزشيابي فرايندي در كالس
   .يادگيري است

  منابع
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ي ابتدايي در مورد بررسي ديدگاه معلمان دوره ).1384مليحه (بيابومحمدي، مرضيه و خانقايي، بي
 موزش و پرورش استان يزد.سازمان آ .ارزشيابي

ي شهر تبريز از ارزشيابي متوسطه ي تجربيات پسران دورهمطالعه). 1391ارسون، كبري (احدي
 ي كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.نامهپايان .فرايندي

 تهران: آگاه. .آشنايي با طرح ارزشيابي توصيفي ).1384بني اسد، حسين (

). شناسايي و اولويت بندي عوامل 1390مولوي، حسين (و  جعفري، سيدابراهيم ، مصطفي؛شريف پور، علي؛بيرمي
): 2(1 ،درسيهاي برنامهپژوهش ور.مؤثر بر اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس دوره ابتدايي كش

28-1. 

ي مجيد نعمتي و حيدر (ترجمههاي فردييادگيري مبتني بر تفاوت). 1382كيت ( جيمز، فرانسيس و براون،
 توراني). تهران: قو.

ارزشيابي اجراي برنامه ارزشيابي كيفي توصيفي پايه اول ابتدايي مدارس استان ). 1388حامدي، هاجر (
  تهران، دانشگاه الزهرا.، نامه كارشناسي ارشدپايانسمنان، 

الگويي نو در ارزشيابي تحصيلي: ارزشيابي  ).1387حصارباني، زهرا. ( و حسني، محمد؛ احمدي، حسين
 .تهران: برهان توصيفي: ارزشيابي براي يادگيري بهتر.

توصيفي در مدارس ابتدايي  -يابي براي اجراي ارزشيابي كيفي). زمينه1386حسني، محمد؛ و احمدي، غالمعلي (
 .85-123):  6(23 هاي آموزشي،فصلنامه نوآوري. شهر تهران

ثير اجراي ارزشيابي تكويني بر افزايش پيشرفت تحصيلي سال اول أت ).1375حيدري، شعبان (
ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي نامه كارشناسيپايان هاي نظام جديد، منطقه فريدون كنار.دبيرستان

  ن.تهرا
ثير نمرات فرايندي بر آموزش از ديدگاه مديران و معلمان أبررسي ميزان ت ).1382رحمانپور، فرزانه (

ي كارشناسي آموزش ابتدايي، مركز آموزش عالي نامهپايان .ي ابتدايي شهرستان مانه و سملقاندوره
 فرهنگيان بجنورد.

ي بازخورد بر پيشرفت تحصيلي درس رائهثير ارزشيابي تكويني و اتأبررسي ). 1386منش، حسن (رزاق
 ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت.نامهپايان .1386- 87رياضي سال تحصيلي 

  تهران: منادي تربيت. .ارزشيابي در خدمت آموزش ).1388رستگار، طاهره (
آموزان تحصيلي دانشثير ارزشيابي توصيفي بر خالقيت و مشاركت يادگيري و عملكرد أت). 1388( زارعي، اقبال

-79)، 2( 5 مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران،. پايه سوم دبستان شهر بندرعباس
92. 

 تهران: دوران.. اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي ).1389اكبر (سيف، علي

آموزان پايه عميق يادگيري دانش). نقش ارزشيابي فرايندي در ت1386سادات (اللهي، مهران و حقيقي، فهيمهفرج
 . 79-116): 92(23 ،ي تعليم و تربيتفصلنامه. دوم ابتدايي شهرستان تهران

ارزشيابي از فرآيندهاي كيفي در مدارس راهنمايي  .)1384خاني، منوچهر و محمدميرزايي، عليرضا (فضلي
 تهران: آزمون نوين. .تحصيلي
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  61  ...كاربرد ارزشيابي فرايندي در مدارس ابتدايي (مطالعه موردي آموزش و پرورش

). بررسي مشكالت اجراي ارزشيابي كيفي 1392( سيد حسين دي،عبا و جعفري هرندي، رضا؛ حسن ،كرمعليان
 .73-92): 2( 8 ،رويكردهاي نوين آموزشيتوصيفي از ديدگاه معلمان و مديران مدارس ابتدائي. 

  تهران: دانشگاه پيام نور.. هاي ارزشيابي آموزشيروش ).1373كيامنش، عليرضا (
). ارزشيابي توصيفي با نظام سنتي بر اساس جو 1386اني، عباس (ماهر، فرهاد؛ آقايي، اصغر؛ برجعلي، احمد و روح

دانش و پژوهش در فصلنامه . آموزان دوره ابتداييهاي عاطفي و ميزان خالقيت دانشكالس، ويژگي
 .92 -71: 14 علوم تربيتي،

ن بررسي مشكالت ارزشيابي توصيفي كيفي از ديدگاه معلمان و والدي ).1389ماليي دستجردي، سميه (
ارشد، نامه كارشناسيپايان .1388-89آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي دانش

  دانشگاه اصفهان.
مقايسه اثر بخشي دو شيوه جديد و قديم ارزشيابي تحصيلي بر ). 1391(حميدرضا  ،مقامي ؛ وسيده ماهرخ موسوي،

فصلنامه ابتكار و خالقيت در علوم  .آموزان دوره ابتدايينگرش به خالقيت و پيشرفت درسي دانش
  .125-146): 2(2 انساني،

ي راهنمايي تحصيلي در برآورد نياز هدايت ). ارزشيابي از سيستم آموزشي دوره1377اهللا (پور، نعمتموسي
  .122-144): 8(3 نشريه ادب و زبان فارسي،. 1344-74تحصيلي و شغلي فراگيران: 

اندازهاي طرح ارزشيابي توصيفي از ديدگاه مديران، ها و چشمبررسي چالش). 1388نادري، مهين (
نامه پايانمعلمان و كارشناسان مجري در مدارس ابتدايي استان چهارمحال و بختياري. 

 ارشد، دانشگاه اصفهان.كارشناسي
 ي ابتدايي در كشورهاي ايران،تطبيقي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دوره مطالعه). 1388نوازش، سيامك (

  ارشد، دانشگاه خواجه نصير.كارشناسي نامهپايان .انگلستان و هندوستان
ميزان هماهنگي و انطباق طرح ارزشيابي توصيفي با برنامه درسي و ). 1387واحدي، محمدتوفيق (

 خرم آباد: شاپور خواست. فراورده)، -هاي معلمان در ارزشيابي توصيفي (فرآيندمهارت

هاي ارزشيابي تكويني رايج در مدارس ابتدايي بررسي مشكالت روش). 1383يادگارزاده، غالمرضا (
  .شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان .ي راهبردهايي براي آناستان همدان و ارائه
  ي كتاب.تهران: يادواره .ريزي درسياصول برنامه .)1390يارمحمديان، محمدحسين (
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