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 معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی های تجربه

 
 * رفیق حسنی

 چکیده
هدف این . ات مهمی داشته استتأثیرهای مختلف تربیتی  ارزشیابی توصیفی بر ساحت طرح

مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و نوع  های معلمان تجربهتحقیق بررسی 
 گیری نمونه که با نفر از معلمان شهر سنندج بود 0561جامعه آماری شامل  .تحقیق کیفی است

 گردآوری مصاحبه از استفاده با ها داده. به عنوان نمونه انتخاب شدندنفر  222تعداد  تئوریک
نشان داد که از نگاه  جنتای .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ای زمینه تحلیل روش به و شد

ای مثبت عمل  کننده آموزان همانند تقویت دانش براینمره ، ارزشیابی سنتی نظاممعلمان در 
مشکل ابزارهای  سهمعلمان  .است توجهی نشده مسئلهاین  به نظام کیفیکرد که در  می

ها  گیر بودن و نیاز به تمرین برای پر کردن فرم وقت، ارزشیابی توصیفی را شامل عدم دقت
نامناسب بودن فضا و امکانات مدرسه برای اجرا و عملیاتی (. ابزارهای ارزشیابی) اند دانسته

 ضعیف در مقایسه با ارزشیابی سنتی یدر جایگاهقرار گرفتن معلم ، (کالسی جوّ) کردن طرح
( تدارکات) و نیاز به تدارکات و همچنین تمهیداتی در جهت اجرای بهتر طرح( جایگاه معلم)

ایجاد انتظارات نابجا  در پی آنعدم توجیه و ناآگاهی والدین باعث سردرگمی و  سرانجامو 
 (. والدین نگاه) در والدین شده است

 
 ارزشیابی ابزارهای، یاددهی-یادگیری فرآیندهای، توصیفی ارزشیابی: کلیدی واژگان

 . کالسی جوّ، توصیفی
 

                                                                                                                                      
 .hasani. rafigh@gmail: مسئول مکاتبات) علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج گروهاستادیار * 
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 مقدمه
ین تغییرات در زمینه سنجش و ارزشیابی تر مهمتوان یکی از  ارزشیابی توصیفی را می

به ، این طرح از همان سال شروع. دانست هشتادپیشرفت تحصیلی فراگیران در دهه 
این  تأثیردر ارزشیابی آموزشی تبدیل شد و تاکنون نیز درباره  یکی از مباحث پرچالش
یاددهی و افزایش سالمت روانی -بهبود فرآیندهای یادگیری، طرح بر میزان یادگیری

 . های تخصصی فراوانی برگزار شده است ها و نشست همایش ،محیط یادگیری
شمسی برای  هفتادی آخر دهه ها سالپرورش ایران از  آموزش و گذاران ستسیا

آغاز  راهایی  تالشپرورش عمومی  بهبود ارزشیابی تحصیلی در دوره آموزش و
نوبتی به جای امتحانات سه ثلثی و مقرر  امتحانات دو ةنام آیینتصویب . اند کرده

تصویب اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی ، نمودن مصوباتی در زمینه ارزشیابی مستمر
بر ارزشیابی در شورای عالی آموزش و  تصویب اصول حاکم در آخرتوصیفی و 

به طور . اخیر انجام شده است های دهههایی است که در  از جملة فعالیت ،پرورش
شورای  03/1/18 به تاریخ 476و  5/2/18به تاریخ  476بعد از مصوبات  مشخص

اول تا های  طرحی برای تغییر نظام ارزشیابی پایه ةمبنی بر تهی ،عالی آموزش و پرورش
عنوان ارزشیابی توصیفی توسط دفتر ارزشیابی تحصیلی و  باطرحی ، م ابتداییسو

 شاملاهداف اساسی این طرح . تربیتی تهیه و به اجرای آزمایشی گذاشته شد
مناسب برای حذف فرهنگ  ةفراهم نمودن زمین، بهبودکیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری

، ها ای تأکید بر محتوای کتابتأکید بر اهداف آموزش و پرورش به ج، گرایی بیست
مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین  ةفراهم نمودن زمین

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی ـ یادگیری و  آموزان سرنوشت تحصیلی دانش
 (. 8015، حسنی) بود روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجودهای  یا کاهش فشار

 آنطرح ارزشیابی توصیفی در  که را پنج محوری طرح ایندر کتاب راهنمای 
تأکید از  -محور اول: آورد به شرح ذیل توضیح داده است تغییر و تحول به وجود می

 به( 3 – 23)ای  هتغییر مقیاس فاصل -محور دوم، ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی
 -محور سوم ،(بیشتر شتال نیازمند، انتظار به نزدیك، انتظار در حد) ترتیبی مقیاس

، تغییر در ساختار کارنامه -محور چهارم، آوری اطالعات جمعهای  بخشی به ابزار تنوع
در همچنین . آموزان گیرنده درباره ارتقاء دانش تغییر در مرجع تصمیم -محور پنجم

تکوینی در  -راهنمای ارزشیابی توصیفی"عنوان بااولین سندِ طرح ارزشیابی توصیفی 
آزمایشی طرح ارزشیابی  در اجرای پیش 8018که در زمستان  "ل ابتداییپایه او
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برای انجام ارزشیابی و  به کار گرفته شد 8018-12توصیفی در سال تحصیلی 
 ،ها لیست چك ،چهار منبع کارنامه ارزشیابی توصیفی ،توصیفی یا اصیل و همه جانبه

 (. 8018، کاظمی) پیشنهاد شده است پوشه کار و برگ ثبت گزارش
در اولین  8012که در اواخر سال  "ارزشیابی توصیفیة کارنام"اما ساختار و شکل 

به کلی تغییر کرد و با کارنامه ارزشیابی  ه بودآماده شد، سال اجرای آزمایشی طرح
، در کارنامه جدید ابعاد جسمانی. متفاوت بود توصیفی در مرحله پیش آزمایشی کامالً

های  با گرفتن عنوان ویژگی( عد شناختیبُ) د درسیاجتماعی و عاطفی از عملکر
 . ای نیز یافته است جدا شده و مقیاس سنجش جداگانه، عمومی

نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی  از اولین سند
گزارشی است که توسط مجریان طرح در وزارت آموزش و پرورش در ، توصیفی

خیر در أسال ت با یك 8012-10ایشی طرح در سال تحصیلی مورد نتایج اجرای آزم
مجریان طرح  ،دیگری گزارش در .در وبالگ رسمی طرح منتشر شد 8016اردیبهشت 

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و، آموزشیگیری و ارزشیابی  نتایج تحقیقات گروه اندازه
 8015دی ماه  سه ساله اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در ةدر پایان دور، پرورش

در فصل سوم گزارش اجرای آزمایشی طرح . اند خبرگزاری ایسنا ارائه داده در
 شده اجرا 12-10سال تحصیلی  در مدارس منتخب کشور درکه ارزشیابی توصیفی 

بازنگری در ": به مشکالت و مسائل اجرایی طرح به شرح ذیل اشاره شده استاست 
ها به مواد و وسایل  تجهیز کالس، ه منظمارزشیابی و تدوین یك مجموعهای  ابزار

کاهش محتوای ، (8به  26حداکثر ) آموزان و معلم آموزشی رعایت تناسب بین دانش
معلمان های  و مهارت ارتقاء دانش، و تناسب بین محتوا و ارزشیابی توصیفی ها باکت

، ن علمیاتوجیه کامل اولیا توسط معلم مجری طرح و ناظر، برای اجرای طرح
ن ان مجری طرح و ناظرامعلم وقحق، خرید تجهیزات برایبینی منابع مالی  پیش

سازی برای اجرای مطلوب  سازی و فرهنگ افزار مناسب با طرح و بستر تهیه نرم، علمی
کمیته نظارت بر اجرای طرح های  به فعالیت که در فصل چهارم گزارش. "طرح

های  جرای طرح با طرحزمانی ا از هم ،آزمایشی ارزشیابی توصیفی مربوط است
آشنایی معلمان نا، ها زیاد بودن حجم درس، «بخوانیم و بنویسیم »همچون طرح  یمشابه

ها  گیر الگوی ارزشیابی به عنوان کاستی طرح و کمبود وقت و ماهیت وقتهای  با ابزار
که به تحلیل  شدر فصل پنجم این گزار. مشاهده شده یاد شده استهای  و محدودیت

های  جلب توجه اولیا و معلمان به ابعادی از ویژگی"ی اختصاص دارد ازبند و جمع
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، و فشار روانی نمره بیست سرزنشکاهش ، کاهش اضطراب امتحان، آموزان دانش
افزایش شناخت معلمان و مدیران با دیگر ، کم ةحذف شرمندگی به دلیل اخذ نمر

م طرح ارزشیابی توصیفی مستقیهای  به عنوان نقاط قوت و پیامد "ارزشیابیهای  شیوه
در گزارش تحقیقات گروه . اشاره شده است اند نمودهها اعالم  که اکثر استان

نقطه  ةعمد، پرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش و، یگیری و ارزشیابی آموزش اندازه
، آموزان محسوس اضطراب دانش چشمگیر و کاهش، قوت به عنوان دستاورد طرح

ان نسبت به کسب علم و دانش و گرایش به تحصیل آموز بهبود نسبی نگرش دانش
متنوع های  از ابزار، بر اساس مستندات پژوهشگاه آموزش و پرورش. ذکر شده است

واحد ارزشیابی توصیفی ) خوبی استفاده نشده استه سنجش در روند اجرای طرح ب
 (. 0012، معاونت آموزش عمومی

 تحقیقات ،شده است شده یمتنظ طرح مجریان توسط که رسمی گزارش این جز به
 ارزشیابی نتایج مثال برای .است شده انجام بیرونی محققان توسط نیز زیادی
 تحقق در توصیفی ارزشیابی طرح که داد نشان( 0016) شریفی پاشا و خلق خوش
 ،موارد از بسیاری در و موفق ،عالی شورای سوی از شده بینی پیش اهداف از برخی

 هدف دومین ،توصیفی ارزشیابی آزمایشی اجرای سال سه لطو در .است بوده ناموفق
 از روانی بهداشت سطح ءارتقا یعنی پرورش و آموزش ،عالی شورای معین کمیسیون

 اما .است یافته تحقق کامالً یادگیری -یاددهی محیط روانی بهداشت افزایش طریق
 هنوز آنها تحقق های زمینه یا اند نیافته تحقق کامالً یا شده بینی پیش مهم اهداف دیگر
 نگرش بهبود -0 :چون مواردی به توان می اهداف این جمله از .است نشده فراهم
 پایداری و دوام) ذهنی ماندگاری افزایش -2 ،یادگیری به نسبت آموزان دانش

 -6 ،یادگیری تعمیق -2 ،شناختی حیطه باالتر سطوح اهداف به توجه -0 ،(یادگیری
 کاهش -5 ،یادگیری و یاددهی امر در والدین مشارکت با یادگیری فرصت افزایش

 معلم و آموزان دانش برای اصالح فرصت ایجاد -7 ،نمره به نسبت والدین حساسیت
 مسیر در فرآیندی های خورد باز از استفاده -1 ،یادگیری فرآیند های کاستی رفع برای
. کرد اشاره ،صیفیتو سنجش متفاوت های ابزار انواع کارگیری هب -6 ،یادگیری بهبود

 فعالیت و مشارکت که داد نشان( 0015) تفتی  اخوان و محمدیهمچنین نتایج تحقیق 
 توصیفی ارزشیابی گروه در ،معلم با و یکدیگر با آموزان دانش تعامل و کالس در

 ارزشیابی گروه به نسبت آنها انضباط و نظم اما ،بود سنتی ارزشیابی گروه از بیشتر
 های گروه بین که دریافتند( 0016) سیف و رضایی ،در تحقیقی دیگر .بود کمتر سنتی
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 عاطفه ،مدرسه از کلی رضایت قبیل از ،عاطفی حوزه های متغیر در گواه و آزمایشی
 باور) فرصت ،اجتماعی همبستگی ،معلمان مورد در نگرش ،مدرسه به نسبت منفی

 توفیق کسب برای اناییتو به اطمینان احساس) موفقیت ،(مدرسه بودن مفید به نسبت
 (یادگیری از بردن لذت و خودانگیختی احساس) ماجرا و (مدرسه های کار انجام در

 برجعلی ،آقایی ،ماهر مطالعه نتایجاز سوی دیگر  .نشد مشاهده داری معنی های تفاوت
 و توصیفی ارزشیابی طرح به متعلق های آزمودنی بین که داد نشان( 0015) روحانی و

 ،فردگرایانه ،مشارکتی یادگیری) کالس جوّ به مربوط های متغیر لحاظ از سنتی نظام
 و کالسی همبستگی ،مدرسه به نسبت بیگانگی احساس ،دهی نمره در انصاف ،رقابتی

 درباره ،تفاوت این اینکه از غیر .دارد وجود داری یمعن تفاوت (اجتماعی حمایت
 رابطه ،منفی عاطفه ،کلی رضایت) نآموزا دانش عاطفی های ویژگی به متعلق های متغیر

 های یافته .بود معنادار نیز (ماجرا و موفقیت ،فرصت ،اجتماعی همبستگی ،معلم با
 تعامل ،کالس در فعالیت و مشارکت که داد نشان نیز( 0011) ارعیز تحقیق
 ارزشیابی گروه در کالس در حاکم انضباط و نظم ،معلم با و یکدیگر با آموزان دانش

 ،فرد زمانی توسط که دیگر تحقیقی .است بوده سنتی ارزشیابی گروه از تر بیش توصیفی
 ساختاریافته نیمه  عمیق های مصاحبه از استفاده با (0016) جعفری میرشاه و آرای کشتی

 -0 :محوری مفهوم سه در که گردید انجام ،بود کنندگان مشارکت تجارب بیانگر که
 کاربرد ،یادگیری کیفیت ،یادگیری میزان) شامل یادگیری ،یادگیری - یاددهی فرآیند

 هدف) :ارزشیابی ،(فراگیر مشارکت ،معلم نقش ،تدریس روش) :تدریس ،(یادگیری
 روانی و روحی تعادل) :روانی بهداشت -2 ،(ارزشیابی زمان ،ارزشیابی شیوه ،ارزشیابی

 ،(ادگیریی محیط شادابی ،فردی های محدودیت و ها توانایی شناخت ،فردی روابط در
 (اجتماعی حیطه و عاطفی حیطه) :آموزان دانش شخصیت مختلف های حیطه -0

 ،معلمان دیدگاه ازدریافتند که ( 0061) شکرالهی و داوودی همچنین .شد بندی دسته
 ارزشیابی های استاندارد با بیشتری مطابقت سنتی ارزشیابی به نسبت توصیفی ارزشیابی

 استاندارد به نسبت کارآوری استاندارد ،مذکور های داستاندار میان در همچنین .دارد
 سایر ولی ،دهد می نشان توصیفی ارزشیابی با را بیشتری مطابقت ،اجرا قابلیت

 ،شریف ،پور بیرمی پژوهش نتایج. ندارند یکدیگر با معناداری تفاوت استانداردها
 با مرتبط عوامل ،مدیریتی عوامل ،ترتیب به که داد نشان نیز( 0061) مولوی و ،جعفری

 مساعی تشریک و تعامل جوّ ةایجادکنند عوامل و روانی و فیزیکی عوامل ،معلم
 کشور ابتدایی دوره مدارس در توصیفی ارزشیابی طرح اجرای بر را تأثیر ترین بیش

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

83 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

مستمرارتقاءةگوي،مديريتيعواملبهمربوطهايگويهمياناز،چنينهم.اندداشته
گويه،معلمبامرتبطعواملبهمربوطهايگويهمياناز؛معلمانيتظرفومهارت،دانش
وفيزيکيعواملميانازطرح؛بهنسبتمعلمانهاينگرشارتقاءواصالحبهتوجه
بيندرو؛طرحاهدافبهتوجهباکالسآموزاندانشتعدادبودنمتناسبگويه،رواني
تشريکوتفاهمجوايجادگويه،يمساعتشريکوتعاملجوّةکنندايجادعوامل
طرحاجرايبرراتأثيربيشترين،مدرسهوالنئمسوآموزاندانشوالدينميانمساعي

زاهدعامليتحليلنتايج.اندداشتهکشورابتداييدورهمدارسدرتوصيفيارزشيابي
1931)همرنگو،الهيفرج،بابالن زشيابيارکاربرددرمعلماننظرازکهدادنشان(

درصدبيشترينروانيعامل،عاملپنجاينبيناز.دارندعامليبارعاملپنجتوصيفي
آموزشي،(درصد13)مديريتيعاملسپسو(درصد11)کندميتبيينراواريانسکل
.هستندواريانستبيينبهقادر(درصد4)فرديو(درصد1)فرايندي،(درصد11)

کهبودآنبيانگر(1931)ابريفروغيو،علويجهکريمي،يآراکشتيپژوهشهاييافته
باترتيببهمعلمانديدگاهازتوصيفيارزشيابيطرحرويپيشهايچالشوموانع
ميزان،سازمانيعوامل،والدينتوجيه،معلمانصحيحآموزش،آموزشيوکالبديمنابع

همکاريعدم،دانشگاهوپرورشوآموزشميانارتباط،درسيهايبرنامهتناسب
ارتقاءويادگيريوياددهيفرآيند،توصيفيارزشيابيهايابزارازاستفادهةنحو،والدين

تربيتوتعليمجديدمفاهيمهايحيطهدروهستندآموزاندانشروانيبهداشت
کهدريافتندنيز(1931)قريشيو،مهموييمومني،کارشکي.نداردوجودچالشي

سنجشتوصيفيـکيفيارزشيابيباکهآموزانيدانشتحصيليانگيزشبين
تفاوت،بودندسنجشسنتيارزشيابيسنجشتحتکهآموزانيدانشباشوندمي

نگرشدر(1931)مقامي و،موسويتحقيقنتايجبهتوجهبا.نشدمشاهدهمعناداري
،بودپسرانازبهتر،دخترانعملکرد.شدمشاهدمعناداريتفاوتخالقيتبه

پنجمپايهآموزاندانشبهنسبتبهتريعملکرد،ابتداييچهارمپايهآموزاندانش
بهنگرشدراندشدهارزشيابيمرسومروشبهکهيآموزاندانشهمچنينواندداشته

ارزشيابيجديدروشبهکهاندداشتهآموزانيدانشازتريمطلوبعملکرد،خالقيت
بهنتايج.نشدديدهگروهدوبينمعناداريتفاوتدرسيپيشرفتدراما،اندشده
نشان(1933)درخشندهسيفو،ابوالقاسمي،راستگو،نامورتحقيقازآمدهدست
کارميزانبرهاهنمرارزشيابيبهنسبتبيشتريتأثيرتوصيفيارزشيابيکهداد

وبحثدرآنهامشارکتافزايشهمچنينورقابتکاهشوهمکاريوگروهي
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 03 های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تجربه 
 

 بین که داد نشان (0015) ماهر و روحانی تحقیق نتایج .دارد آموزان دانش های گفتگو
 جوّ های متغیر نظر از سنتی ارزشیابی و توصیفی یابیارزش طرح گروه دو های آزمودنی
 از بیگانگی ،دهی نمره در انصاف ،رقابتی ،فردگرایانه ،مشارکتی آموزش) کالسی
 های ویژگی به مربوط های متغیر ،(اجتماعی حمایت و کالسی همبستگی ،مدرسه
 همبستگی ،ممعل با رابطه ،منفی عاطفه ،مدرسه از کلی رضایت) آموزان     دانش عاطفی

 تفاوت آموزان دانش خالقیت های نمره نیز و (ماجرا ،موفقیت ،فرصت ،اجتماعی
  .دارد وجود معنادار
 ارزشیابی طرح زمینه در گرفته صورت تحقیقات های یافته و مطالب به توجه با

 طرح اجرای یها سال طی در که است مسئله این بررسی دنبال به تحقیق این ،توصیفی
 از تجاربی چه تغییر این مجریان عنوان به ،ابتدایی مدارس معلمان صیفیتو ارزشیابی

  .اند دهرآو دست به طرح این

 
 شناسی  روش
 شهر دو و یک ناحیه ابتدایی مدارس معلمان های تجربه بررسی تحقیق این هدف

 تحقیق این انجام در .باشد می0062سال در توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از سنندج
 دو و یک ناحیه دولتی-عادی مدارس معلمان کل و است شده استفاده فیکی روش از

 نوع .بودند نفر 0561 که شدند گرفته نظر در آماری جامعه عنوان به سنندج شهر
 یا تجربه ،اطالعات سبب به افراد یعنی .است بوده تئوریک یا نظری گیری نمونه

 تحقیق جریان در و شوندیم انتخاب دارند مطالعه مورد موضوع ةدربار که دیدگاهی
 تئوریک یا هدف بر مبتنی گیرینمونه را نمونه انتخاب ةشیو چنین .دارند مشارکت

 نفر 222 نفری 0561 ای جامعه برای مورگان و کرجسی جدول براساس .نامندمی
 نمونه کل از .بودند زن نفر 010 و مرد نفر 20 بررسی مورد نمونه از .است الزم نمونه
 مورد نمونه کل از همچنین .بودند دو ناحیه از نفر 007 و یک ناحیه از نفر 017

 ارشد درصد یک و لیسانس درصد 26 ،دیپلم فوق مدرک دارای درصد 62 ،بررسی
 توصیفی ارزشیابی طرح در سال پنج میانگین طور به تقریباً معلمان همچنین و داشتند
  .بود سال 20 معلمان سن میانگین و داشتند تجربه
 خواسته معلمان از مصاحبه در و شد استفاده مصاحبه از اطالعات آوری جمع یبرا

در ایـن مطالعـه    .کنند بیان را توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از خود های هتجرب تا شد
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

مقوالت عمده ، خرده مقوالت، استخراج مفاهیم، هابرای تحلیل داده 0ایزمینه ةاز نظری
معادل های  زمین ةنظری. استفاده شده است، ی شدهو اساسی و تفسیر اطالعات گردآور

ـ ، (617: 0010، ببـی ) بازکاوی نظریةفارسی   میـدانی  نظریـة : حاصـل از میـدان   ةنظری
( 0012، جـاجرمی  ایمـانی ) بنیانی ةنظری، (62: 0010، ؛ ذکائی020: 0076، ساروخانی)

است تحقیق مبتکرانه رویکرد نسبتاً جدیدی برای ای  هزمین نظریة. تئوری بنیانی را دارد
بـه نقـل از   ، 2گالسر و استراوس) شود تعریف می« هااز داده نظریهکشف »که به عنوان 

با تمرکز بر یک حیطه مطالعه آغاز شده و ای  هتحقیق نظریه زمین(. 277: 2112، 0ایگان
آوری میـدانی جمـع  هـای   هـا و مشـاهده  هایش را از منابع متعددی مانند مصـاحبه داده
گیـری  کدگـذاری و نمونـه  هـای   با استفاده از روش، آوری ها پس از جمعداده. کند می

تفسـیری  هـای   بـه کمـک روش  ، پس از این مرحله. گیرندنظری مورد تحلیل قرار می
 شـود شوند و سپس گزارش تحقیق به نگارش درآمـده و ارائـه مـی   ها تولید میتئوری

، ن بر اسـتقرای تحلیلـی اسـتوار اسـت    که اساس آای  هزمین نظریة(. 0: 0666، 2هایگ)
هـا   کـه در دل داده هـای   هتراوس با هدف ساختن نظریـ سسر و انخستین بار توسط گال

مثل تمـام تحقیقـات دیگـر در تحقیقـات کیفـی نیـز محقـق        . تنظیم شد، گیردقرار می
ـ . تـا از آن الگوهـا را اسـتخراج کنـد     کنـد  مـی بندی خام را مقولههای   داده اول  ةمرحل
از  ،اغلـب محققـان کیفـی   . ش تحقیق کیفی توصیف وضعیت و فرآیند آن اسـت گزار
ایـن محققـان   . کننـد مفاهیم یا وسایل تحلیلی برای تعمیم استفاده می، عمومیهای   ایده
سپس این مفاهیم ، کنندبندی میکیفی را در چارچوب مفاهیم و مقوالت دستههای  داده

را مورد ارزیـابی مجـدد     با دیدی انتقادی آن و پس از آن کنند میو مقوالت را تعریف 
 . دهندقرار می

بـین واحـدها را    ةرابطـ  تسـرع بـه  دهـد  کدبندی شده به محققان اجازه میهای  هداد 
کدبندی محوری و کدبندی ، ها خود دارای سه نوع کدبندی بازکدبندی داده. شناسایی کنند
اهـداف و موضـوعات   ، تاریخ و زمـان  ها را بر حسبتوان دادهدر نهایت می. انتخابی است

دیـدگاه  با توجه بـه  . گزارش نهایی را نوشت ،بندی کرد و بر پایه تجزیه و تحلیل آنهادسته
 گیـری  هـا و نتیجـه  نمایش داده، هاکیفی بر پایه سه فرایند تقلیل دادههای  تمام روش، نظری

 (. 11: 2112، 6مارواستی)شوند؛ تحلیل می

                                                                                                                                      
1. Grounded Theory 
2. Glaser & Strauss  
3. Egan  
4. Haig  
5. Marvasti 
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 32 های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تجربه 
 

 آوریجمع طرح، – تحقیق سنتی مراحل از بسیاری شامل ای نهزمی ةنظری اگرچه
 شامل و دارد وجود آن در نوآوری و خالقیت جای اما است گزارش و تحلیل ها، داده

 ةمسئل تعریف :است زیر های فعالیت شامل که تحقیق طرح -اول مرحله .است زیر مراحل
 گیری نمونه برابر در ینظر گیرینمونه قبلی، ةشد ساخته های سازه تعریف تحقیق،
 المقدور حتی باید و است تحقیق اساسی های پرسش تعریف گام، نخستین .تصادفی
 تحقیقات در .است نظری اینجا در نمونه .است نمونه انتخاب بعدی، گام .باشند محدود

 آنها به بلکه گویند، نمی نمونه یا فرد کنند می شرکت تحقیق در که را افرادی کیفی
 که دیدگاهی یا تجربه اطالعات، سبب به افراد .شودمی گفته مطلع یا ندهکن مشارکت

 .دارند مشارکت تحقیق جریان در و شوندمی انتخاب دارند مطالعه مورد موضوع یدرباره
 -دوم مرحله .نامندمی نظری یا هدف بر مبتنی گیری نمونه را نمونه انتخاب ةشیو چنین
 آوری جمع های روش (.ها داده تحلیل و آوری معج مرحله تداخل) اطالعات آوری جمع
 ها داده نیز روش این در .است کیفی تحقیق های  روش سایر مشابه ای زمینه نظریه در هاداده

 ها داده کردن مرتب -سوم مرحله .باشند دو هر از ترکیبی یا و کیفی کمی، است ممکن
 و محوری باز، کدگذاری- هادهدا تحلیل -چهارم مرحله (.ها رویداد تقویمی کردن مرتب)

 مورد در آنها به شده داده های پاسخ و ها سوال ظهور (حاصل) پیامد کدگذاری .انتخابی
 روشنی تمایز آنها های شاخه زیر و هاداده تولید ابعاد بین .است آنها روابط و مقوالت

 مجزایی های شبخ به هاداده (آزاد) باز کدگذاری در (.26 :2110 ،0داگالس) دارد وجود
 به و شود مشخص شان های تفاوت و هاشباهت تا شوندمی ارزیابی دقت به و تفکیک
 تحلیل ،باز کدگذاری .شودمی مطرح نظر مورد ةپدید مورد در هاییپرسش آنها کمک

 های کد) دهندمی شکل را مفاهیم بعدی ةمجموع مبنای کدها .گیردمی بر در را هاداده
 روابط کارکردها، ها،فعالیت رخدادها، به را هاییبرچسب یا ها نام محقق اینجا در (.مرکزی
 حاصل نظریه مقایسه) ادبیات ةمقایس -پنجم مرحله .دهد می پیامدها و اثرات متون، متقابل،

  (.متفاوت و مشابه های چارچوب با هاداده از
 

 کیفی های روش در پایایی و اعتبار
 بنـدی زاویـه  روش از کیفـی  هـای  روش سایر مثل شفاهی تاریخ ،پایایی و اعتبار برای

 .گردد می استفاده صحت و ارزیابی برای منبع یا زاویه سه از آن در که شودمی استفاده

                                                                                                                                      
1. Douglas  
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 مقایسـه  ،داخلی انسجام ،تاریخی مدارک سایر مثل شفاهی تاریخ صحت بررسی الزمه
 تعبیـری  بـه  (.0011 ،محمـدزاده ) اسـت  محققان سایر و هاروش سایر و منابع سایر با

 بـه  نیز کیفی تحقیق در اعتبارسنجی های راهبرد ترینمحبوب از یکی بندیزاویه ،دیگر
ـ  یـک  بـر  مبتنـی  گراییهم از است عبارت راهبرد این .آید می حساب  بـا  خـاص  ةیافت
 اطالعـاتی  منـابع  و پژوهشگران ،رویکردها ،هانظریه ،هاروش متفاوت انواع از استفاده

  (.56 :0016 ،محمدپور)
 

 های تحقیق یافته
مقـوالت و سـپس مقـوالت عمـده      خـرده ، مفاهیم، در این تحقیق ما بعد از کدگذاری

مقـوالت و مقـوالت    خرده، در جدول زیر تعداد مفاهیم. ایم مناسب را استخراج نموده
 . عمده مشخص شده است

 
 شده از تحقیق تعداد مفاهیم، خرده مقوالت و مقوالت عمده استخراج( 3-4)جدول 

 ردیف تعداد مفاهیم خرده مقوالت مقوالت عمده

 0 02 6 یاددهی-فرآیندهای یادگیری

 2 06 0 ابزارهای ارزشیابی

 0 7 2 جایگاه معلم

 2 22 7 جو کالسی

 6 6 0 تدارکات

 5 05 0 نگاه والدین

 جمع 66 20 6

 
  انگیزه مقوالت هخرد و مفهوم 02 از "یاددهی-یادگیری فرآیندهای" عمده مقوله

رد عدم تکرار پایه و سوادی و مشکالت یادگیری، طرز تفکر معلمان در مو یادگیری، بی
رقابت سالم و عدم  برایآموزان  ی، عدم انگیزه در بین دانشخود به خود ارتقاءمفهوم 

 و مفهوم 06 از "ارزشیابی ابزارهای" عمده مقوله .است شده ساختهتوجه به زمینه علمی 
های ارزشیابی  گیر بودن و نیاز به تمرین برای پر کردن فرم عدم دقت، وقت مقولة خرده

عدم  ةمقول خرده و مفهوم 22 از "کالسی و" عمده مقوله .است شده ساختهتوصیفی 
امکانات، فضای آموزشی نامناسب، نظم و انظباط کالس، تراکم کالسی، کمبود وسایل 

 "عمده مقوله .است شده ساختهها کتابی زیاد اوآموزان زیاد و محت آموزشی، تعداد دانش
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 30 های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تجربه 
 

مشکل ناآشنایی همکاران و مدیران  های مقوله خرده و مفهوم هفت از "معلم جایگاه
 مقوله .است شده ساختهمدارس و عدم دانش و اطالعات کافی برای کاربرد ابزارها 

ری و اجرایی عوامل ادا اداری حمایت های همقول خرده و مفهوم پنج از "تدارکات "عمده
ناآگاهی  مقوالت خرده و مفهوم 05 از "والدین نگاه "عمده مقوله .است شده ساخته

  .است شده ساختهوالدین، سردرگمی والدین و ایجاد انتظارات نابجا 
 از معلمان های تجربه اصلی مقوله چند در ها پرسشنامه بررسی از حاصل های یافته 
 ،کالسی جوّ ،معلم جایگاه ،ارزشیابی ارهایابز ،یاددهی-یادگیری فرآیندهای نظر

 بیان و اصلی مقولة این ذکر به ما اینجا در که شدند بندی طبقه والدین نگاه و تدارکات
  .داشت خواهیم اشاره معلمان های تجربه

 فرآیندهای نظر از توصیفی ارزشیابی اجرای از معلمان های تجربه نمونه -الف
  .یاددهی-یادگیری

 دیدگاهاجرای طرح ارزشیابی توصیفی را از  ةمسئلبحث انگیزترین بتوان شاید 
، یاددهی و همچنین بهبود کیفیت و میزان فهم-این طرح بر فرآیندهای یادگیری تأثیر

های ارزشیابی سنتی و روش  م نظااز نگاه معلمان . ماندگاری و عمق یادگیری دانست
یکی از معلمان به این . شوند یهای متفاوتی برای یادگیری م جدید منجر به انگیزه

ند آموزان خود همان نمره گرفتن دانش، ارزشیابی سنتی نظامموضوع اشاره داشته که در 
توجهی نشده  مسئلهارزشیابی به این  نظامد که در این کن ای مثبت عمل می کننده تقویت

توان  میبرای مثال به این دو مورد . گی دانسته است انگیز را عامل بی مسئلهو همین 
شد و حاال  از نمراتی که قبالً داده می آموز دانشمی توان به لذت بردن  " :اشاره کرد

مسئولیت کرده  آموز را بی نداشتن نمره دانش"و  "خبری از آن نیست اشاره کرد
، اند مشکل دیگری که بسیاری از معلمان به آن اشاره کرده بر اینعالوه . "است

. های باالتر است ناشی از این نوع ارزشیابی برای پایه سوادی و مشکالت یادگیری بی
ه ارزشیابی توصیفی برای مقطع ابتدایی ب "کند که  برای مثال یکی از معلمان بیان می
آموزی که حروف الفبا را به طور  چرا که دانش. خصوص پایه اول مناسب نیست

استفاده از روش با ، ی باالتر استها کالسصحیح یاد نگرفته است و پایه و اساس 
به "و همچنین  "ارزشیابی توصیفی به طور غیر قابل قبول به کالس باالتر رفته است

با این طرح ، اساسی ضعف دارند های آموزان که در درس نظر من بعضی از دانش
ی ها کالسبه ، آموزانی که در حد نیاز به تالش بیشتر هستند آیند؛ دانش سواد بار می بی

آموزانی داریم که  دانش، مثالً .شوند دچار افت تحصیلی و مشکل می روند و باالتر می
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حتی در کالس پنجم و ششم در نوشتن امالء و تشخیص حروف هنوز هم دچار 
ی گذشته هم همین طور ها سالگویند که  کنیم می وقتی سوال می .مشکل هستند

گویند که  چند نفر از معلمان نیز می. "اند؛ در حد نیاز به تالش بیشتر بوده
خصوص در دارد باید به پایه باالتر نرود به  آموزی که نیاز به یادگیری بیشتر دانش"

آموزانی که لیاقت رفتن به پایه  دهد؛ دانش آموز کمتر به درس اهمیت می پایه اول دانش
بدون اینکه از پایه اول چیزی یاد گرفته باشند؛ ، اند باالتر را ندارند به پایه باالتر رفته

 . "دهد تر و کمتر به درس خواندن اهمیت می آموز راحت ط کار معلم زیاد و دانشفق
مشکل دیگری که وجود دارد طرز تفکر معلمان در مورد عدم تکرار پایه و مفهوم 

 نبود " اند که چنانچه معلمان به این موارد اشاره داشته. ی استخود به خودارتقاء 
آموزان  ترین دانش و آموزش؛ ضعیفاهمیت شدن درس  تجدیدی و مردودی و بی

آموز است؛ خودکار قبول شدن  بایستی به پایه باالتر ارتقا یابند که این ظلم به دانش
تواند ناشی از تفسیر و یا برداشت اشتباه معلمان  این مشکل می. "ان ضعیف آموز دانش

وقت تکرار پایه  آنها هیچ، از عدم تکرار پایه و یا ناشی از این واقعیت باشد که در واقع
در ارزشیابی "اند که  آنها اظهار کرده. اند آموزان خود را به چشم خود ندیده دانش

گویند برای تکرار پایه به  می، توصیفی حتماً جایی برای تکرار پایه در نظر گرفته شود
آموزان  موضوع دیگر عدم انگیزه در بین دانش. "اندازه کافی بحث شده اما کافی نیست

آموزان رقابت سالم  در میان دانش "برای مثال، ابت سالم با یکدیگر استرق برای
آموز  شود؛ دانش آموزان ساعی ظلم می رفته و در حق دانش وجود ندارد؛ رقابت از بین

آموزان کم شده  هیچ گونه انگیزه و رقابتی برای یادگیری ندارد؛ حس رقابت بین دانش
خواند فرقی وجود  آموزی که نمی با دانش خواند آموزی که می است؛ باید بین دانش

آموزی که هیچ اشتباهی  اشتباه دارد با دانش سهیا  دوآموزی که  داشته باشد؛ دانش
بعضی  ،این عالوه بر. "کند آموز برای بهتر شدن تالش نمی ندارد یکسان است و دانش

التر نسبت به های با اند که این طرح باعث سردرگمی معلمان پایه از معلمان بیان کرده
شان شده  آموزان آموزان و همچنین عدم شناخت کافی از دانش وضعیت تحصیلی دانش

آموز زرنگ و تنبل  دانش" کهاست برای مثال معلمی در این زمینه بیان کرده . است
بدون هیچ ترسی درس  آموز دانشقابل تشخیص برای سال آینده نیستند؛ و 

برای . اند ه علمی به موارد دیگری اشاره داشتههمچنین معلمان در زمین. "خواند نمی
قطع روند ارزشیابی توصیفی در پایان دوره ابتدایی و شروع ارزشیابی کمی در  "، مثال

آموزان ایجاد خواهد کرد؛  و مشکالت زیادی برای دانش مسائلدوره متوسطه احتماالً 
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آموزان در  انشعاطفی دة مند هستند؛ به حیط گله انآموز بسیاری از اوقات دانش
 . "ارزشیابی توصیفی بیشتر از ارزشیابی کمی توجه نشده است

 ابزارهای نظر از توصیفی ارزشیابی اجرای از معلمان های تجربه نمونه -ب
  .ارزشیابی

ارزشیابی . گردد برمیهای ارزشیابی توصیفی  مشکل دیگر به ویژگی، از نظر معلمان
این نقاط ضعف به ابزار و وسایل توصیفی دارای نقاط ضعف دیگری است که 

 ةنظرهای معلمان در این زمینه نشان دهند  اظهار. گردد برمیسنجشی این نوع ارزشیابی 
مشکل و نقطه ضعف است که به ابزار و وسیله سنجشی ارزشیابی توصیفی  سهحداقل 

مشکل اول به عدم دقت معیارهای ارزشیابی توصیفی در جدا کردن . گردد برمی
 "اند که  برای مثال بعضی از معلمان اشاره داشته. گردد برمیزان از یکدیگر آمو دانش

ها  یعنی ارزشیابی کلی است؛ فاصله شاخص، آموزان دقیق نیست ارزشیابی از دانش
. "شود؛ نامعلوم بودن معیار ارزشیابی آموز می باعث ایجاد اختالف در سنجش دانش

برای مثال . باشد گیر بودن آن می وقت عدم وقت کافی از سوی معلمان و، مشکل دیگر
 ،گیر است ارزشیابی توصیفی بسیار وقت " نظرها اشاره داشت که توان به این اظهار می

مشکل سوم به این . "کند پوشه کار معلم را خسته می ،کمبود وقت وجود دارد
. های مربوط دارد گردد که ارزشیابی توصیفی نیاز به تمرین برای پر کردن فرم برمی

کار نوشتن را بیشتر کرده است و وقت کمتری ، کارة پوش "برای مثال بیان شده که
 . "کار باال رفته است  ماند و حجم برای تکرار و تمرین باقی می

 کالسی جوّ نظر از توصیفی ارزشیابی اجرای از معلمان های تجربه نمونه -ج
و امکانات  بخش دیگری از مشکالت و نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی به فضا

که در زیر به تعدادی  گردد برمیمدرسه برای اجرا و عملیاتی کردن ارزشیابی توصیفی 
ارزشیابی توصیفی خوب است  ": شود میز اظهارنظرهای معلمان در این باره اشاره  ا 

آموزشی و  یمحیط کالس درس محیط .خواهد اما اجرای آن امکانات خود را می
اما با توجه به ادعاهای فوق در زمینه اجرای طرح ، پرورشی و آزمایشگاهی است

ی ما هم مجهز شده است؟ اکنون با توجه به عدم امکانات طرح ها کالستوصیفی آیا 
میز و صندلی ، ها کالس .توصیفی فقط در یک پوشه کار خالصه شده است و بس

 نظم و انظباط کالس .فضای آموزشی نامناسب است ،ناسب با کالس توصیفی نیستتم
کم بودن وسایل  .پذیر نیست ی با تراکم باال امکانها کالسدر  .ضعیف شده است

کتاب زیاد است؛  محتوایآموزان زیاد و  تعداد دانش ،آموزشی مورد نیاز بعضی مدارس
 . "پایه قابل اجرا نیست ی چندها کالسدر  ،ها کالسشلوغی زیاد 
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  .معلم جایگاه نظر از یتوصیف ارزشیابی اجرای از معلمان های تجربه نمونه -د
به جایگاه معلم در ، از نظر معلمان یکی دیگر از نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی

معلم را در ، از نظر معلمان این نوع ارزشیابی. گردد برمیارزشیابی  نظامکالس درس و 
برای مثال معلمان اظهار . جایگاه ضعیفی در مقایسه با ارزشیابی سنتی قرار داده است

با ارزشیابی توصیفی مخالفم و به نظر بنده کاری بسیار عبث و  کامالً "، اند که داشته
فقط مالک مدرک است و بس و کار . سوادی در ایران شده بیهوده است و باعث بی

ارزش شده است؛ در ارزشیابی توصیفی معلم به جای اینکه به آموزش واقعی  معلم بی
دهد که باعث تلف کردن  رهایی انجام میدر واقع کا، آموزان بپردازد و عمیق دانش

ماند؛ ارزشیابی توصیفی کشورهای خارجی  وقت ایشان و از آموزش واقعی باز می
نه با این حجم زیاد و ، شود همیار و کمک معلم اجرا می سه تا دومعلم و  یکتوسط 

منظور کار ) معلم به جای آموزش فقط به تکالیف خود .بدون مطالعه دقیق و زیربنایی
در مواردی دیگر معلمان به . پردازد می( کالسی شامل ارزشیابی توصیفی و پوشه کار

مشکل ناآشنایی همکاران و مدیران مدارس با ابعاد و همچنین ابزارهای متنوع این نوع 
شاید عدم آگاهی کامل همکاران از مراحل  " برای مثال. اند ارزشیابی اشاره داشته

 .انگاری پیش بیاید امر آموزش و سهلعث شود که اشکاالتی در ارزشیابی توصیفی با
ن آموزشی و کارشناسان با نحوه برخورد با این اناآشنا بودن بعضی از مدیران و معاون

از سوی دیگر نظرخواهی از معلمان . "دانند قضیه و مالک کار را فقط پوشه کار می
یادگیری _های یاددهی و ساحتابعاد  همةهایی که با  چنین برنامه برای اجرای این

نیازمند همکاری و همراهی معلمان به عنوان مجریان اصلی این ، فراگیران سروکار دارد
که این این دلیل در واقع عدم همکاری و همراهی معلمان به . باشد ارزشیابی می نظام

دی احترام و ارزش آنها به عنوان فر، ای آنها کاری و حرفه تواند بر زندگی می مسئله
تواند به عدم موفقیت در اجرای  می، منفی داشته باشد تأثیرشان  ای و آینده شغلی حرفه

باید از معلمان هم قبل از  "اند که  در این زمینه معلمان اشاره داشته. گذار باشد تأثیرآن 
 . "سنجی شود و از نظرات معلمان استفاده شود هر طرحی نظر

  .تدارکات نظر از توصیفی ارزشیابی ایاجر از معلمان های تجربه نمونه -ـه
عد دیگری از مشکالت مربوط به اجرای ارزشیابی توصیفی همچنین معلمان به بُ

از نظر آنها اجرای این نوع ارزشیابی به تدارکات و همچنین تمهیداتی . اند کردهاشاره 
ن اونخصوص مدیر مدرسه و معاه نیاز دارد که در این زمینه عوامل اداری و اجرایی ب

برای . بایستی این تمهیدات را در جهت اجرای بهتر ارزشیابی توصیفی به کار بگیرند
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اوراق مورد نیاز طرح ارزشیابی؛ ة همکاری مدیر در تهی"که اند  مثال معلمان بیان کرده
ارزشیابی عملکرد نمره  ،ای از کار مدارس نمونه به مدارس سطح شهر ارسال نمونه

کار   نیاز به تالش و قابل قبول؛ پوشه، خوب، خوبباشد بهتر است تا خیلی 
 . "آموز اگر دفتر باشد بهتر است تا آلبوم پوشه کار دانش
  .والدین نگاه نظر از توصیفی ارزشیابی اجرای از معلمان های تجربه نمونه -و

نگاه والدین به مقوله ارزشیابی توصیفی ، اند تجربه دیگری که معلمان مطرح کرده
نظرهای خود به این موضوع به خوبی اشاره کرده بودند که  علمان در اظهارم. باشد می

اند و ناآگاهی والدین در این زمینه باعث سردرگمی  والدین به خوبی توجیه نشده
برای مثال در اینجا چند . جا در آنها شده استه ایجاد انتظارات ناب در پی آنوالدین و 

اولیا ، در این نوع ارزشیابی " :آورده شده استمورد از نظرات معلمان درباره والدین 
عدم  .شان آشنایی و شناخت کافی ندارند از نحوه عملکرد و میزان یادگیری فرزندان

سردرگمی والدین از  ،اجرای ارزشیابی توصیفی ةآشنایی و احاطه کامل والدین بر نحو
ها  ک سطحدر، آنجا که ممکن است والدین از سطح آگاهی کافی برخوردار نباشند

آشنا نبودن  ،توجهی اولیاء به دلیل واضح نبودن ارزشیابی بی .برای آنها مشکل است
ارزش شدن آموزش از نظر  بی .اجرای ارزشیابی توصیفی ةوالدین با ابزارها و نحو

برداشت مردم از  ،عدم توجیه والدین ،قانع نشدن افکار عمومی ،آموزان اولیا و دانش
برای رفع این مشکل یکی از معلمان . "ح پایینی استارزشیابی توصیفی در سط

ها در اول سال نسبت به معیارهای ارزشیابی و  والدین بچه " پیشنهاد داده بود که
 . "برطرف کردن حساسیت آنها به معیارهای باالتر تفهیم شوند

 
 صیفیاز ارزشیابی تو های معلمان تجربهنتایج مهم  ةها و خالص بندی مولفه طبقه (1)جدول 

 نمونه تجربه مقوله عمده
 
 
 

یندهای آفر
-یادگیری
 یاددهی

 شد و حاال خبری از آن نیست اشاره  آموز از نمراتی که قبالً داده می توان به لذت بردن دانش می
 . کرد
 آیند؛  سواد بار می اساسی ضعف دارند، با این طرح بی های سدرآموزان که در  بعضی از دانش

روند و دچار مشکل  ی باالتر میها کالسنیاز به تالش بیشتر هستند، به  آموزانی که در حد دانش
 . شوند می
 خصوص در پایه اول به آموزی که نیاز به یادگیری بیشتر دارد باید به پایه باالتر نرود  دانش

 . دهد کمتر به درس اهمیت می آموز دانش
 اهمیت شدن درس و آموزش تجدیدی و مردودی و بی نبود . 
 آموز هیچ گونه انگیزه و رقابتی برای یادگیری  دانش. آموزان رقابت سالم وجود ندارد دانش در میان

 . خواند فرقی وجود داشته باشد آموزی که نمی خواند با دانش آموزی که می باید بین دانش. ندارد
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 نمونه تجربه مقوله عمده
 

ابزارهای 
 ارزشیابی

 الف در سنجش ها باعث ایجاد اخت فاصله شاخص و ارزشیابی دقیق نیست، یعنی کلی است
 . شود آموز می دانش

 کمبود وقت وجود دارد و گیر است ارزشیابی توصیفی بسیار وقت . 
 ماند کار، کار نوشتن را بیشتر کرده است و وقت کمتری برای تکرار و تمرین باقی میة پوش . 

  کار باال رفته است  حجم . 
 
 
 
 

 جایگاه معلم

  ان بپردازد، در آموز دانشآموزش واقعی و عمیق در ارزشیابی توصیفی معلم به جای اینکه به
 .ماند ان و از آموزش واقعی باز میدهد که باعث تلف کردن وقت ایش واقع کارهایی انجام می

   همیار و کمک معلم  سهتا  دومعلم و  یکارزشیابی توصیفی کشورهای خارجی توسط
معلم به جای آموزش فقط  .اییشود، نه با این حجم زیاد و بدون مطالعه دقیق و زیربن اجرا می

 . می پردازد( منظور کار کالسی شامل ارزشیابی توصیفی و پوشه کار)به تکالیف خود 

   عدم آگاهی کامل همکاران از مراحل ارزشیابی توصیفی باعث شود که اشکاالتی در امر
ن آموزشی و اناآشنا بودن بعضی از مدیران و معاون .انگاری پیش بیاید آموزش و سهل

 . دانند کارشناسان با نحوه برخورد با این قضیه و مالک کار را فقط پوشه کار می
 باید از معلمان هم قبل از هر طرحی نظر سنجی شود و از نظرات معلمان استفاده شود . 

 
 
 
 

 جو کالسی

 خواهد محیط کالس درس  ارزشیابی توصیفی خوب است اما اجرای آن امکانات خود را می
 . پرورشی و آزمایشگاهی است آموزشی و یمحیط

 فضای آموزشی نامناسب است . 

  باط کالس ضعیف شده استضنظم و ان . 

   پذیر نیست ی با تراکم باال امکانها کالسدر . 

  کم بودن وسایل آموزشی مورد نیاز بعضی مدارس . 

  کتاب زیاد است محتوایان زیاد و آموز دانشتعداد . 

   ی چند پایه قابل اجرا نیستها کالسدر  ،ها کالسشلوغی زیاد . 
 

 تدارکات
 ای از کار مدارس نمونه  اوراق مورد نیاز طرح ارزشیابی؛ ارسال نمونهة همکاری مدیر در تهی

ارزشیابی عملکرد نمره باشد بهتر است تا خیلی خوب، خوب، نیاز به  .به مدارس سطح شهر
 . تالش و قابل قبول

  تر است تا آلبوم پوشه کارآموز اگر دفتر باشد به دانش پوشه کار . 
 
 

 نگاه والدین

 ابی توصیفییاجرای ارزش ةعدم آشنایی و احاطه کامل والدین بر نحو . 

  ارزشیابی  یآشنا نبودن والدین با ابزارها .توجهی اولیا به دلیل واضح نبودن ارزشیابی بی
 . توصیفی

  آموزان ارزش شدن آموزش از نظر اولیا و دانش بی . 

  افکار عمومی قانع نشدن . 

  عدم توجیه والدین . 

  برداشت مردم از ارزشیابی توصیفی در سطح پایینی است . 
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 گیری بحث و نتیجه
مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی  های معلمان تجربههدف این تحقیق بررسی 

 کیفیت و، های تحقیق نشان داد که معلمان نسبت به میزان یادگیری یافته. توصیفی بود
از نگاه . ماندگاری و عمق یادگیری در این نوع ارزشیابی نگران هستند، میزان فهم

ای  کننده آموزان خود همانند تقویت نمره گرفتن دانش، ارزشیابی سنتی نظاممعلمان در 
 مسئلهتوجهی نشده و همین  مسئلهارزشیابی به این  نظامکرد که در این  مثبت عمل می

سوادی و مشکالت یادگیری ناشی از این  همچنین بی. اند تهگی دانس انگیز را عامل بی
مشکل . های ارزشیابی توصیفی است های باالتر از دیگر چالش نوع ارزشیابی برای پایه

 ارتقاءرد عدم تکرار پایه و مفهوم دیگری که وجود داشت طرز تفکر معلمان در مو
برداشت اشتباه معلمان  تواند ناشی از تفسیر و یا این مشکل می. ی استخود به خود

وقت تکرار   آنها هیچ، از عدم تکرار پایه و یا ناشی از این واقعیت باشد که در واقع
موضوع دیگر عدم انگیزه در بین . اند آموزان خود را به چشم خود ندیده پایه دانش

بعضی از معلمان  ،این مورد عالوه بر. رقابت سالم با یکدیگر است برایآموزان  دانش
های باالتر نسبت به وضعیت  اند که این طرح باعث سردرگمی معلمان پایه ن کردهبیا

. شان شده است آموزان آموزان و همچنین عدم شناخت کافی از دانش تحصیلی دانش
ریزی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی  توان گفت که در برنامه در تبیین این یافته می

یادگیری  -طرح بر روی فرآیندهای یاددهی دقت و توجه کافی به اثرات مستقیم این 
در واقع ارزشیابی از . های یادگیری نشده است مستقیم بر بازده و همچنین اثرات غیر

توانست  های یاددهی و یادگیری توسط ارزشیابان برون سازمانی می طرح در زمینه تأثیر
بر بحث  این طرح تأثیرقبل از اجرای کامل طرح مشکل کیفیت یادگیری و همچنین 

گیری هم این است که  دلیل این نتیجه. یادگیری را بهبود بخشد برایانگیزه  
کنندگان طرح بوده و یا  های صورت گرفته بر روی طرح یا توسط تدوین ارزشیابی

ها بوده است و از این نظر خواسته یا  مجری طرح خودوزارت آموزش و پرورش 
ر کیفیت یادگیری و رفع نواقص توجه اند به نقاط ضعف طرح د ناخواسته نتوانسته

 نتایج با یاددهی-یادگیری فرآیندهای زمینه در معلمان های تجربهدر همین زمینه . کنند
 ابری  فروغی و ،علویجه  کریمی ،آرای کشتی ،(0016) شریفی پاشا و خلق خوش

 (0060) مقامی و موسوی و (0062) قریشی و ،مهمویی  مومنی ،کارشکی ،(0062)
 جمله از که دادند نشان( 0016) شریفی پاشا و خلق خوش مثال برای .است هماهنگ

 و دوام) ذهنی ماندگاری زایشاف ،یادگیری به نسبت آموزان دانش نگرش بهبود اهداف
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 ،یادگیری تعمیق ،شناختی حیطه باالتر سطوح اهداف به توجه ،(یادگیری پایداری
 ،یادگیری فرآیند های کاستی رفع برای معلم و آموزان دانش برای اصالح فرصت ایجاد

 یا اند نیافته تحقق کامالً ،یادگیری بهبود مسیر در فرآیندی های خورد باز از استفاده
 و ،علویجه کریمی ،آرای کشتی .است نشده فراهم هنوز آنها تحقق های زمینه

 و یاددهی فرآیند های حیطه ،معلمان دیدگاه از که دریافتند نیز( 0062) ابری فروغی
 طرح روی پیش های چالش و موانع آموزان دانش روانی بهداشت ارتقاء و یادگیری
 (0062) قریشی و ،مهمویی منیمو ،کارشکی همچنین .هستند توصیفی ارزشیابی
 توصیفی ـ کیفی ارزشیابی با که آموزانی دانش تحصیلی انگیزش بین که دریافتند
 تفاوت ،بودند سنجش سنتی ارزشیابی تحت که آموزانی دانش با شوند می سنجش

 به که آموزانی دانش دریافتند نیز (0060) مقامی و موسوی .نشد مشاهده معناداری
 از تری مطلوب عملکرد ،خالقیت به نگرش در اند شده ارزشیابی مرسوم روش
 درسی یشرفتپ در اما ،اند شده ارزشیابی جدید روش به که اند داشته آموزانی دانش

 های یافته با ها هتجرب این دیگر سوی از .نشد دیده گروه دو بین معناداری تفاوت
 و فانی  ،گشین چهارراه قبادی ،(0011) ارعیز ،(0016) سیف و رضایی تحقیق
 تضاد در (0016) درخشنده سیف و ابولقاسمی ،راستگو ،نامور و (0060) فالحی

 پایه آموزان دانش پیشرفت سطح که دریافتند( 0016) سیف و رضایی مثال برای .است
 قبیل از شناختی های متغیر در توصیفی ارزشیابی طرح مشمول مدارس ابتدایی سوم

 طور به ،فراشناختی آگاهی میزان همچنین و فارسی زبان ،تجربی علوم ،ریاضی نشدا
 .آنهاست سطح هم عادی مدارس ابتدایی سوم پایه آموزان دانش از بیشتر ،معناداری

 با آموزان دانش تعامل ،کالس در فعالیت و مشارکت که داد نشان نیز( 0011) ارعیز
 بوده سنتی ارزشیابی گروه از بیشتر وصیفیت ارزشیابی گروه در معلم با و یکدیگر

 تأثیر از اکیح (0060) فالحی و فانی  ،گشین  چهارراه  قبادی تحقیق نتایج .است
 و است بوده آموزان دانش نوشتن و خواندن مهارت دو بر توصیفی ارزشیابی نادارمع

 درخشنده سیف و ابوالقاسمی ،راستگو ،نامور تحقیق از آمده دست به نتایج سرانجام
 بر سنتی ارزشیابی به نسبت بیشتری تأثیر توصیفی ارزشیابی که داد نشان (0016)

 در آنها مشارکت افزایش همچنین و ترقاب کاهش و همکاری و گروهی کار میزان
  .دارد آموزان دانش های گفتگو و بحث

. گردد برمیهای ابزارهای ارزشیابی توصیفی  تجربه دیگر به ویژگی، از نظر معلمان
که این نقاط ضعف به ابزار و وسایل  داردارزشیابی توصیفی نقاط ضعف دیگری 
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ای معلمان در این زمینه نشان دهنده نظره اظهار. گردد برمیسنجشی این نوع ارزشیابی 
مشکل و نقطه ضعف است که به ابزار و وسیله سنجشی بودن ارزشیابی  سهحداقل 

مشکل اول به عدم دقت معیارهای ارزشیابی توصیفی در جدا . گردد توصیفی برمی
عدم وقت کافی از سوی ، مشکل دیگر. گردد برمیآموزان از یکدیگر  کردن دانش

گردد که ارزشیابی  مشکل سوم به این برمی. باشد یر بودن آن میگ معلمان و وقت
توان  در تبیین این یافته می. نیاز به تمرین داردهای مربوطه  برای پر کردن فرمتوصیفی 

اجرایی و ، بیشتر به سریع ،کنندگان طرح ارزشیابی توصیفی بیان کرد که تدوین
 مسئلهاعث شده است تا به ب مسئلهاند و همین  عملیاتی کردن طرح توجه کرده

گیر بودن ارزشیابی توصیفی و نیاز به در اختیار قرار دادن وقت بیشتر به معلمان  وقت
 در معلمان های هتجرب. های ارزشیابی توصیفی توجه کمتری شود برای پر کردن فرم

، (0016) شریفی پاشا و خلق خوش نتایج با توصیفی ارزشیابی طرح ابزارهای زمینه
( 0061) شکرالهی و ،داوودیو ( 0062) ابری فروغی و ،علویجه کریمی ،ایآر کشتی

 داد نشان( 0016) شریفی پاشا و خلق خوش ارزشیابی نتایج که طوری  به. یکسان است
 یا اند نیافته تحقق کامالً توصیفی سنجش متفاوت های ابزار انواع کارگیری به هدف که

 و علویجه  کریمی ،آرای کشتی همچنین .ستا نشده فراهم هنوز آنها تحقق های زمینه
 ارزشیابی های ابزار از استفاده حوهن معلمان دیدگاه از که دریافتند( 0062) ابری فروغی

 سوی از .است توصیفی ارزشیابی طرح روی پیش های چالش و موانع از توصیفی
 ازدریافتند که آنها . در تضاد است( 0061) شکرالهی و داوودی تحقیق ةیافت با دیگر

 با بیشتری مطابقت سنتی ارزشیابی به نسبت توصیفی ارزشیابی ،معلمان دیدگاه
  .دارد ارزشیابی های استاندارد

کالس  بخش دیگری از مشکالت و نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی به جوّ
ی با ها کالسنظم و انظباط کالس ضعیف شده است و در  ،از نظر معلمان. گردد میبر

تعداد ، کم بودن وسایل آموزشی مورد نیاز بعضی مدارس .پذیر نیست اال امکانتراکم ب
در  و اینکه ها کالسشلوغی زیاد  .ی کتاب زیاد استاآموزان زیاد و محتو دانش
 اگرچه که گفت توان می هم یافته این تبیین در. ی چند پایه قابل اجرا نیستها کالس

 به اما ،اند داشته اشاره کالسی جوّ بهبود به توصیفی ارزشیابی طرح اهداف در طراحان
 ابعاد به کمتر و اند بوده کالس بر حاکم روانی جوّ بهبود فکر به بیشتر رسد می نظر

 ،ها کالس شلوغی بحث و ها کالس در آموزان دانش تعداد جمله از کالسی جوّ دیگر
 کافی دقت طرح اجرای بر آن تأثیر و فیزیکی فضای و محیط همچنین و انظباط و نظم
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 شده طرح آمیز موفقیت اجرای عدم باعث ها هلئمس همین دلیل همین به و اند نداشته
 تفتی اخوان و محمدیتحقیق  نتایج با کالسی جوّ زمینه در معلمان های تجربه .است

 داد نشان( 0015) تفتی اخوان و محمدیکه تحقیق  طوری  به، است هماهنگ( 0015)
اما  .بود کمتر سنتی ارزشیابی گروه به نسبت توصیفی شیابیارز گروه انضباط و نظم که

 ارعیز تحقیق های یافته که طوری  به، در تضاد است( 0011) با نتایج تحقیق زارعی
 توصیفی ارزشیابی گروه در کالس در حاکم انضباط و نظم که داد نشان نیز( 0011)

  .است بوده سنتی ارزشیابی گروه از بیشتر
به جایگاه معلم در ، کی دیگر از نقاط ضعف ارزشیابی توصیفیاز نظر معلمان ی

معلم را در ، از نظر معلمان این نوع ارزشیابی. گردد برمیارزشیابی  نظامکالس درس و 
در مواردی دیگر معلمان . جایگاه ضعیفی در مقایسه با ارزشیابی سنتی قرار داده است

عاد و همچنین ابزارهای متنوع این به مشکل ناآشنایی همکاران و مدیران مدارس با اب
توان گفت که نظرخواهی از  در تبیین این یافته هم می. اند نوع ارزشیابی اشاره داشته

نیازمند همکاری و همراهی معلمان به عنوان ، هایی چنین برنامه معلمان برای اجرای این
هی معلمان در واقع عدم همکاری و همرا. باشد مجریان اصلی این سیستم ارزشیابی می

احترام و ارزش آنها ، ای آنها کاری و حرفه تواند بر زندگی می مسئلهبه دلیل اینکه این 
عدم  درتواند  می، منفی داشته باشد تأثیرشان  ای و آینده شغلی به عنوان فردی حرفه

اند که این طرح  گذار باشد و به همین دلیل معلمان اظهار داشته تأثیرموفقیت آن 
ای آنها را به صورت منفی  در کالس درس و همچنین وضعیت حرفه جایگاه آنها

 و ،علویجه کریمی ،آرای کشتی تحقیق یافته با های یافته این. قرار داده است تأثیرتحت 
 از یکی معلمان ،صحیح آموزش که دریافتند آنها .است یکسان( 0062) ابری فروغی
  .ستا توصیفی ارزشیابی طرح روی پیش های چالش و موانع

همچنین معلمان به بعد دیگری از مشکالت مربوط به اجرای ارزشیابی توصیفی 
از نظر آنها اجرای این نوع ارزشیابی به تدارکات و همچنین تمهیداتی . اند اشاره داشته

ن اخصوص مدیر مدرسه و معاونه نیاز دارد که در این زمینه عوامل اداری و اجرایی ب
در . هت اجرای بهتر ارزشیابی توصیفی به کار بگیرندبایستی این تمهیدات را در ج

توان گفت که اجرای هر برنامه و طرحی در هر سازمانی نیازمند  تبیین این یافته هم می
ین نقاط قوت تر مهمیکی از . باشد اجرای آن طرح می برایپشتیبانی و تدارکات الزم 

روی کاغذ بسیار قوی نوشته  ها بر ها در کشورمان این است که برنامه ها و برنامه طرح
ها معلوم نیست و  عملیاتی کردن همین برنامه ةشوند اما در بسیاری از موارد نحو می
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های آموزش و پرورش برای مثال در طرح  ها و برنامه در بسیاری از طرح مسئلههمین 
با  های هاین دسته از تجرب. آموزان پایه سوم ابتدایی هم وجود دارد آموزش شنا به دانش

 دریافتند آنها .است هماهنگ( 0061) مولوی و جعفری ،شریف ،پور بیرمیتحقیق  ةیافت
 دوره مدارس در توصیفی ارزشیابی طرح اجرای را تأثیر بیشترین مدیریتی عوامل که

  .است  داشته کشور ابتدایی
 ارزشیابی توصیفی ةنگاه والدین به مقول، اند تجربه دیگری که معلمان مطرح کرده

نظرهای خود به این موضوع به خوبی اشاره کرده بودند که  معلمان در اظهار. است
 آنهااند و ناآگاهی والدین در این زمینه باعث سردرگمی  والدین به خوبی توجیه نشده

توان گفت که  می مسئلهدر توضیح این . جا شده استه ایجاد انتظارات ناب در پی آنو 
شود که خود والدین و خیلی از  نجا ناشی مینگرانی و دغدغه فکری والدین از آ

 نظاماند و حال که با  ارزشیابی سنتی گذرانده نظامی زیادی را با ها سالفرزندانشان 
 های تجربه. این باعث نگرانی آنها شده است و اند رو شده     هارزشیابی جدیدی روب

 و خلق خوش نتایج با توصیفی ارزشیابی طرح به والدین نگاه زمینه در معلمان
هماهنگ ( 0062) ابری فروغی و ،علویجه کریمی ،آرای کشتیو ( 0016) شریفی پاشا

 هدف که داد نشان( 0016) شریفی پاشا و خلق خوش ارزشیابی نتایج ،مثال برای. است
 آنها تحقق های زمینه یا نیافته تحقق کامالً نمره به نسبت والدین حساسیت کاهش
 ابری فروغی و علویجه کریمی ،آرای کشتی پژوهش های تهیافو  است نشده فراهم هنوز

 عدم و والدین توجیه های حیطه در معلمان دیدگاه از که داد نشان نیز( 0062)
  .هستند توصیفی ارزشیابی طرح روی پیش های چالش و موانع والدین همکاری

 که گردد می پیشنهاد جاری وضعیت بهبود برای آمده دست به نتایج راستای در
 مکمل های برنامه تدوین و طراحی به نسبت آموزشی گذاران سیاست و ریزانبرنامه
 .کنند اقدام یادگیری -یاددهی فرآیندهای کیفیت بهبود برای توصیفی ارزشیابی طرح

 تحت بیشتر که یادگیری -یاددهی های فعالیت از دسته  آن مکمل های برنامه این در
 راه این از تا دگیر قرار توجه مورد بیشتر اند رفتهگ قرار توصیفی ارزشیابی طرح تأثیر
 به .شود بیشتری توجه طرح غیرمستقیم اثرات به هم و افزود طرح کیفیت بر هم بتوان

 بوده یادگیری های فعالیت بر توصیفی ارزشیابی اثر ینتر مهم که گفت توان می تأجر
 برای همچنین .باشیم داشته فرآیندها این بر بیشتری کنترل یمتوان می مکمل ةبرنام با و

 اقدام معلمان موظفی کاهش با توصیفی ارزشیابی اجرای بودن گیر وقت مشکل رفع
 ابزارهای دیگر و کار پوشه کردن پر برای بیشتری وقت معلمان راه این از .شود
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 بین از و ها کالس شلوغی تبع به و ها کالس باالی تراکم .دارند توصیفی ارزشیابی
 نظر از توصیفی ارزشیابی طرح اجرای مشکالت دیگر از ها کالس باطضنا و نظم رفتن

 کاهش معلم به آموز دانش نسبت شود می پیشنهاد مشکل این رفع برای که بود معلمان
 داشته آنها کالسی های فعالیت و آموزان دانش بر بیشتری کنترل بتواند معلم تا یابد

 مستقیم طور به که هایی طرح چنین یاجرا همچنین و طراحی در این بر عالوه .باشد
 و شود گرفته نظر در معلمان هایپیشنهاد و نظرات  هستند آن ةکنند اجرا معلمان

 .شود داده الزم های آموزش معلمان همراهی و سازی آماده برای اجرا از قبل همچنین
 پیشنهاد ،ابتدایی مدارس در الزم آموزشی فضای و امکانات و وسایل گرفتن نظر در

 طرح اجرای برای آموزشی فضای کمبود مشکل رفع به تواند می که است دیگری
 بردن بین از و آشنایی برای آموزشی های دوره برگزاری سرانجام و نماید کمک

 به تواند می که است هایی گام دیگر از والدین موجود حساسیت کاهش و ها نگرانی
  .دکن کمک توصیفی ارزشیابی اجرای موجود وضعیت بهبود
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 منابع
 عملکرد بر مؤثر عوامل شناختيجامعه بررسي (.4831) حسين ،جاجرمي ايماني 

 ،توسعه شناسيجامعه دکتري نامهپايان ،محلي توسعه در شهر اسالمي هاي شورا
  .تهران دانشگاه :تهران ،اجتماعي علوم دانشکده

 فاضل ارض يترجمه .اجتماعي علوم در تحقيق هاي روش (.4834) ارل ،ببي، 
  .سمت :تهران

 (. 4831) حسين ،مولوي و سيدابراهيم ،جعفري ؛مصطفي ،شريف ؛علي ،پور بيرمي
 مدارس در توصيفي ارزشيابي طرح اجراي بر مؤثر عوامل بندي اولويت و شناسايي

 . 23-4 :(2) 4، درسي  برنامه هاي پژوهش. کشور ابتدايي دوره
 ،سوم و دوم اول، هاي پايه توصيفي ابيارزشي اجراي راهنماي (.4831) محمد حسني 

  .aspx 12.-com/post blogfa. //baher. :http :نشاني در دسترسي قابل ابتدايي،
 آزمايشي اجراي ارزشيابي(. 4831) حسن ،شريفي پاشا و ايرج ،خلق خوش 

 (.4831-31) کشور آموزشي مناطق از برخي ابتدايي مدارس در توصيفي ارزشيابي
 .411 – 441 (:1) 22، تربيت و تعليم فصلنامه

 توصيفي ارزشيابي هاي روش مقايسه(. 4831) محبوبه ،شکرالهي و رسول ،داوودي 
 مدارس معلمان ديدگاه از ارزشيابي چهارگانه هاي استاندارد اساس بر سنتي و

 علوم در پژوهش و دانش) درسي ريزي برنامه در ژوهشپ. تهران شهر ابتدايي
 . 81-21 :(84) 3 ،سيدر ريزي برنامه-تربيتي

 علوم فصلنامه .کيفي تحقيقات در روش و نظريه (.4834) محمدسعيد ،ذکائي 
  .11-14 :41 ،اجتماعي

 هاي ويژگي بر توصيفي ارزشيابي تأثير(. 4831) اکبر علي ،سيف و اکبر علي ،رضايي 
 :(43) 1، آموزشي هاي نوآوري. آموزان دانش حرکتي - رواني و عاطفي ،شناختي

44-11 . 

 بر (سنتي -توصيفي) ارزشيابي نوع اثر (.4831) فرهاد، ماهر  و عباس، روحاني 
تازه در علوم هاي  انديشه .وزانآم دانش خالقيت و عاطفي هاي ويژگي ،کالس جو

   .13-11 :(3) 1، تربيتي
 و يادگيري مشارکت و خالقيت بر توصيفي ارزشيابي تأثير(. 4833) اقبال ،زارعي 

. باسبندرع شهر در دبستان سوم پايه پسر و دختر آموزان دانش تحصيلي عملکرد
 . 32-13 :(2) 1 ،(روانشناسي و تربيتي علوم مجله) تربيتي علوم
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 در مؤثر عوامل(. 0060) محمد ،همرنگ و ،مهران ،الهی فرج ؛عادل ،بابالن زاهد 
 و فناوری) آموزش فناوری. ابتدایی معلمان دیدگاه از توصیفی ارزشیابی کاربرد

 . 62-26 :(0) 7 ،(آموزش

 (.0016) سیدابراهیم ،جعفری میرشاه و نرگس ،ایآر کشتی ؛فاطمه ،فرد زمانی 
 در پژوهش. توصیفی ارزشیابی طرح اهداف از ابتدایی معلمان های تجربه
 :(26) 7 ،(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه

06-62 . 

 کیهان :تهران .اجتماعی علوم المعارفدایره (.0076) باقر ،ساروخانی.  

 تأثیر(. 0060) ویدا ،فالحی و اله حجت ،فانی ؛کاووس ،گشین چهارراه  بادیق 
 چهارم پایه آموزان دانش نوشتن و خواندن های مهارت بر توصیفی ارزشیابی

-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهش. ابتدایی
 . 021-006 :(00) 00 ،(درسی ریزی برنامه

 مقایسه (.0062) بهجت ،قریشی و حسین ،مهمویی یمومن ؛حسین ،کارشکی 
 با توصیفی ارزشیابی مشمول پسر انآموز دانش زندگی کیفیت و تحصیلی انگیزش

-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهش. سنتی ارزشیابی
 . 002-012 :(00) 00 ،درسی ریزی برنامه

 تحصیلی ارزشیابی دفتر :تهران .توصیفی ارزشیابی راهنمای (.0010) یحیی ،کاظمی 
  .تربیتی و

 (. 0062) احمدعلی ،ابری فروغی و اکرم ،علویجه کریمی ؛نرگس ،آرای کشتی
 در پژوهش. توصیفی ارزشیابی طرح اجرای های چالش و موانع شناسایی

 01 ،(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه
(02): 60-51 . 

 ارزشیابی(. 0015) عباس ،روحانی و احمد ،برجعلی ؛اصغر ،آقایی ؛فرهاد ،ماهر 
 خالقیت میزان و عاطفی های ویژگی ،کالس جو اساس بر سنتی نظام با توصیفی

 در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهش. ابتدایی دوره آموزان دانش
 . 62-70 :(02) 20 ،(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم

 تحقیق روش عملی و فلسفی های بنیان) فراروش (.0016) احمد ،محمدپور 
  .شناسانجامعه :تهران (.رفتاری و اجتماعی علوم در ترکیبی

 تحقیقات زمینه در کیفی روشی مثابه به شفاهی تاریخ (.0011) حسین ،محمدزاده 
  .نشده چاپ مقاله .اجتماعی
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 بر توصیفی ارزشیابی تأثیر بررسی(. 0015) مهناز ،تفتی اخوان و فرزانه ،محمدی 
 فصلنامه. تهران شهر ابتدایی سوم پایه آموزان دانش کالسی های رفتار و نفس عزت
 . 011-57 :(2) 20، تربیت و تعلیم

 شیوه دو اثربخشی مقایسه (.0060) حمیدرضا ،مقامی و ماهرخ  سیده ،موسوی 
 درسی پیشرفت و خالقیت به نگرش بر تحصیلی ارزشیابی قدیم و جدید
  .025-026 :2 ،انسانی علوم در یتخالق و ابتکار .ابتدایی دوره آموزان دانش

 اعظم سعید ،درخشنده سیف و عباس ،ابوالقاسمی ؛اعظم ،راستگو  ؛فسوی ،امورن 
 ارزشیابی و توصیفی کیفی ارزشیابی اجرای اثربخشی مقایسه و سیبرر (.0016)

  .12-56 :01 ،تربیتی علوم .ابتدایی آموزان دانش اجتماعی های مهارت بر سنتی

 اجرای گزارش (.0012) عمومی آموزش معاونت توصیفی ارزشیابی واحد 
-10 تحصیلی سال در کشور منتخب مدارس در توصیفی ارزشیابی طرح زمایشیآ

gozaresharz :http//.  .نشانی در دسترسی قابل .0012 اردیبهشت ،12

com .persianblog 
 

 Douglas, David. (2003). Inductive Theory Generation: A 
Grounded Approach to Business Inquiry. Electronic Journal of 
Business Research Methods, 2 (1): 47-54.  

 Egan, T. Marshall. (2002). Grounded Theory Research and 
Theory Building. In Advances. Advances in Developing Human 
Resources, 4 (3): 277-295.  

 Haig, Brain. D. (1995). Grounded Theory as Scientific Method, 
Philosophy of Education Society. http: //www. ed. uiuc. 
edu/EPS/PES-Yearbook/95_docs/haig. html.  

 Marvasti, Amir. (2004). Qualitative Research In Sociology. 
London: Sage.  
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 1پیوست 
 قوالت عمده استخراج شده از تحقیقتعداد مفاهیم، خرده مقوالت و م

مقوالت 
 عمده

 مفاهیم خرده مقوالت

ری
دگی

 یا
ای

ده
آین

فر
-

هی
دد

یا
 

 یادگیری  انگیزه .0
 سوادی و مشکالت یادگیری بی .2
طرز تفکر معلمان در مورد عدم  .0

خود به تکرار پایه و مفهوم ارتقاء 
 یخود

آموزان  عدم انگیزه در بین دانش .2
 جهت رقابت سالم

 ینه علمیعدم توجه به زم .6

 لذت از نمره گرفتن .0

 انآموز دانشپیشرفت تحصیلی  .2
 مسئولیتی ناشی از نبود نمره بی .0
 نامناسب بودن برای پایه اول مقطع ابتدایی .2
 عمق یادگیری .6
 اساسی های درسآموزان در  ضعف دانش .5

 مثبتهای  تقویت کننده .7
 پایین بودن سطح علمی .1
 کیفیت یادگیری .6

 افت تحصیلی پنهان .01

 شفاهی و کتبی تفاوت در یادگیری .00
 ضعف در یادگیری .02
 اهمیت کمتر به درس .00
 کاهش تمرین در منزل .02

 استقالل یادگیری .06
 تر آموز راحت دانش .05
 عدم وجود تجدیدی و مردودی .07
 اهمیت شدن درس و آموزش بی .01
 ارتقا به پایه باالتر .06
 ان ضعیفآموز دانشخودکار قبول شدن  .21
 تکرار پایه .20
 رقابت سالم .22
 آموزان ساعی ظلم در حق دانش .20
 یزه برای یادگیریانگ .22
 حس رقابت .26
 تفاوت حتی در سطوح یکسان .25
 ذهنی بودن ارزشیابی .27
 آموز زرنگ و تنبل عدم تشخیص دانش .21
 انآموز دانشکاهش تالش  .26
 قطع روند ارزشیابی توصیفی در پایان دوره ابتدایی .01
 آموز مندی دانش گله .00
 یادگیری برای یادگیری .02
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 23 های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی تجربه 
 

مقوالت 
 عمده

 مفاهیم خرده مقوالت

بی
شیا

رز
ی ا

ها
زار

اب
 

 عدم دقت .0
 گیر بودن وقت .2
به تمرین برای پر کردن نیاز  .0

 های ارزشیابی فرم

 دقت ارزشیابی .0
 ارزشیابی کلی .2

 عدم آشنایی .0
 ها فاصله شاخص .2

 هدف ارزشیابی .6
 نامعلوم بودن معیار ارزشیابی .5
 زمان زیاد اجرا .7

 پر کردن فرم ها .1
 کمبود وقت .6

 خستگی .01

 نوشتن زیاد .00
 مهارت نوشتن .02
 وقت کمتر برای تکرار و تمرین کالسی .00

 ذهنی بودن .02
 کار باال حجم .06

لم
مع

اه 
یگ

جا
 

 ناآشنایی همکاران و مدیران مدارس .0
عدم دانش و اطالعات کافی برای  .2

 کاربرد ابزارها

 ارزش شدن کار معلم بی .0
 جا ماندن از آموزش واقعی .2
 نداشتن همیار و کمک معلم .0
 وقت نداشتن برای تکالیف کالسی .2

 انگاری در امر آموزش سهل .6
 مالک کار را فقط پوشه کار دانستن .5
 معلمانسنجی از  نظر .7
 

   
   

   
   

  
سی

کال
و 

ج
 

 عدم امکانات .0
 فضای آموزشی نامناسب .2
 نظم و انظباط کالس .0
 تراکم کالسی .2
 کمبود وسایل آموزشی .6
 آموزان زیاد تعداد دانش .5
 ها زیاد کتاب محتوای .7

 محیط کالس .0

 زمان آموزش .2
 عدم امکانات طرح .0

 حجم کتاب ها .2
 ی نامناسبها کالس .6

 انآموز دانشدرگیری  .5
 مناسبمیز و صندلی نا  .7

 حواس پرتی .1
 فضای آموزشی نامناسب .6

 با ابزار عدم تناسب محتوا .01
 نظم و انظباط کالس .00

 تراکم کالسی .02

 همکاری کالسی .00
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

مقوالت 
 عمده

 مفاهیم خرده مقوالت

 کم بودن وسایل آموزشی مورد نیاز .02

 ارتباطات کالسی .06
 کتاب محتوای .05

 جو کالسی .07
 ها کالسشلوغی زیاد  .01

 بحث گروهی .06
 پایه ی چندها کالس .21

 کار گروهی .20

 مشارکت .22

ت
کا

دار
ت

 

عوامل اداری و  اداری حمایت .0
 اجرایی

 همکاری مدیر .0
 ای از کار مدارس نمونه ارسال نمونه .2
 دخالت نمره در ارزشیابی عملکرد .0
 پوشه کاردفتربودن  .2

 مالی-پشتیبانی اداری .6
 

ین
لد

 وا
گاه

ن
 

 ناآگاهی والدین .0
 سردرگمی والدین .2
 ایجاد انتظارات نابجا .0

 میزان یادگیری .0
 نحوی اجرای .2
 ها درک سطح .0
 توجهی اولیاء بی .2

 سنتی از نمره گرفتندرک  .6
 آشنا نبودن با ابزارها .5
 ارزش کم قایل شدن نسبت به ارزشیابی سنتی .7
 ارزش شدن آموزش بی .1
 قانع نشدن افکار عمومی .6

 مقایسه با ارزشیابی سنتی .01
 عدم توجیه والدین .00

 عدم دانش کافی در مورد کارنامه توصیفی .02
 سطح پایین برداشت والدین از ارزشیابی توصیفی .00
 به معیارهای ارزشیابیعدم آگاهی نسبت  .02

 ان با یکدیگرآموز دانشعدم امکان مقایسه  .06
 عدم درک استاندارد بودن ارزشیابی توصیفی .05
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