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 چكيده 

ي كار در سیستم ارزشیابی توصیفی  دهی پوشه هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین چگونگی ارزیابی و شکل

نفر  0505ابتدایی به تعداد ي آماري پژوهش را معلمان دوره  جامعه. باشد مدارس ابتدایی شهر تبریز می

بر اساس فرمول كوكران از بین نواحی پنجگانه به   حجم نمونه. دادند تشکیل می 39-39در سال تحصیلی 

ـ پیمایشی استفاده شده ي اجراي این پژوهش از روش توصیفی برا. نفر تعیین شد 903نسبت جامعه، 

پایایی سواالت . شنامه محقق ساخته استفاده شددر این پژوهش براي گردآوري داده ها از ابزار پرس. است

روایی سواالت نیز توسط اساتید و . تعیین شد 39/5ریچاردسون  -پرسشنامه بر اساس روش كودر

میانگین، )ها از آمار توصیفی  براي تحلیل داده. متخصصان رشته برنامه ریزي درسی مورد تایید قرار گرفت

نتایج پژوهش نشان . استفاده شد( تک گروهی tواریانس یک راهه و )و آمار استنباطی ( انحراف استاندارد

میزان  -9. تر است داري از حد متوسط پایین ي كار به طور معنی میزان آشنایی معلمان از پوشه -1: داد

میزان آشنایی معلمان  - 9 .تر است داري از حد متوسط پایین ي كار به طور معنی از پوشهرضایت معلمان 

داري بین  تفاوت معنی -5. باشند داري از حد متوسط باالتر می ي كار به طور معنی ي تنظیم پوشه با نحوه

هاي تحصیلی  رشته - 0. معلمان با سوابق تدریس، مدرك تحصیلی و سنین مختلف مشاهده گردید

ي بین دار تفاوت معنی -6. ي كار تفاوت معناداري نشان نداد مختلف در میزان آشنایی معلمان با پوشه

ي كار  ي تنظیم پوشه ي تحصیلی و سنین مختلف در رابطه با نحوه معلمان با سوابق تدریس، مدرك، رشته

 .وجود نداشت
 

 .كاريي تنظیم پوشهكار، نحوهيي كار، رضایت از پوشه پوشهارزشیابی توصیفی، : واژگان كليدي
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 مقدمه 
از عوامل احـراز موفقیـت در    .وسیع و جامع نظام آموزشی آن جامعه استاي مستلزم ایجاد تغییر  تغییر و پیشرفت در هر جامعه

هـاي آمـوزش و    ها در راستاي هدفاصالح نظام آموزشی، شناخت فرآیند یاددهی ـ یادگیري و نظام ارزشیابی و همسو كردن آن 

 . پرورش است

بـه  . آمـوزان اسـت   هاي دانـش  ارزشیابی یادگیري ترین اركان نظام تعلیم و تربیت ترین و در عین حال پیچیدهامروزه یکی از مهم

در . نظران تعلیم و تربیت، اصالح چارچوب ارزشیابی بر چارچوب آموزش تاثیر به سزایی خواهد داشـت  اعتقاد بسیاري از صاحب

ایـن ارزشـیابی    1هاي سال ارزشیابی آموزشی از یک سنت خاصی پیروي كرده اسـت، رونـد هشـتاد و چنـد سـا ه      كشور ما سال

 (.1939نیروزي و حامدي، )هاي یادگیرندگان دارد  هاي ارزشیابی از آموخته هاي شیوه حکایت از نارسایی

گیـرد مبـین ایـن نظـر اسـت كـه آمـوزش سـنتی در تحقـق          هاي نوین تدریس انجام می شروتأكیدي كه امروزه به استفاده از 

ري در قرن بیست و یکم یـادگیري بـراي دانسـتن، یـادگیري     كه چهارستون یادگیهاي آموزش ناكام بوده و با توجه به این هدف

مانـدگی آموزشـی    براي عمل كردن، یادگیري براي باهم زیستن و یادگیري براي زیستن اعالم شده است، متأسفانه شاهد عقـب 

از سـوي  آوري  هاي شناختی و ساختارگرایی از یک سو و تحول سریع علـوم فـن   گسترش نظریه. كشورمان در این راستا هستیم

موفقیت نظام آموزشی در گرو اهتمام و توجه بیش از . اند هاي یادگیري و راهبردهاي ارزشیابی شده دیگر موجب تحول در نظریه

هاي  ها و یادگیري در نظام آموزشی است، چرا كه در نهایت آموخته( توصیفی و فرایند مدار)پیش به رویکردهاي نوین ارزشیابی 

در ایـن ارزشـیابی معلمـان بـه دنبـال آن اسـت كـه        . بینی شده معلمان قـرار گیـرد   هاي آزمونی پیش  بآموزان باید در قا دانش

مداري و مسئول محوري به تدریس سوال  آموز چگونه و با چه كیفیتی آموخته است، یعنی به جاي تدریس مبتنی بر پاسخ دانش

 .مداري و فرآیند محوري تکیه خواهند كرد

 بـر  قدم كودكان تربیتی حقوق تکمیل راستاي در ابتدایی دوره در آموزشی نظام هاينوآوري از یکی عنوان به توصیفی ارزشیابی

 خـدمت  در ارزشـیابی » باشـد  مـی  كودكـان  اساسـی  حقـوق  راستاي در كه توصیفی ارزشیابی اساسی شعارهاي از یکی. دارد می

 حسـنی، ) اسـت  كودكـان  مهـم  حقـوق  از باكیفیـت  یادگیري تردید بی. باشد می« بهتر یادگیري براي ارزشیابی» یا و« یادگیري

1913.) 

-ي كـار اسـتدالل مـی    مدافعان پوشه. ي كار طرفداران زیادي كسب كرده است اكنون در محافل تربیتی جهان، استفاده از پوشه

دهد هاي سنتی به دست می ي چگونگی تفکر و حل مسئله در دانش آموزان اطالعات بیشتري از روشكنند كه این روش درباره

آمـوزان  پوشه ي كار به دانـش (. 1915سیف،)هاي خود را بهتر ارزشیابی كنند  شود نهادهاي آموزشی برنامهچنین باعث میو هم

و  9كوبیسـزین )كند تا مسئو یت انتخاب هدف را براي خودشان بپذیرند و بر جریان پیشـرفت نظـارت داشـته باشـند     كمک می

كه یک روش یعنی عالوه برآن. ي كار خاصیت دوگانه آموزش و سنجش است متیاز دیگر استفاده از روش پوشها(. 9559، 9بوریج

بـه  »: در این باره گفته انـد ( 9555) 0و گرانالند 5 ین(. 1915سیف، )توان استفاده كرد سنجش است از آن براي آموزش نیز می

 « د استقبال معلمان قرار گرفته استد یل سهو ت ادغام پوشه ي كار با آموزش، این روش مور

شود كه به منظور تعیین تحقق یا عـدم تحقـق    آوري، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته می دار براي جمع فرآیند نظام»ارزشیابی به 

 .(Gay, 1991)« گیرداهداف انجام می

مـدار در   و از ارزشـیابی كمـی و نتیجـه    انـد هاي ارزشیابی نیز دچار دگرگونی شـده  در پی تغییرات نظام آموزش و پرورش، روش

گرایی یکـی   سازنده. اندگرایی تغییر كرده مدار در دیدگاه سازندهدیدگاه رفتارگرایی، به ارزشیابی كیفی، مستمر، توصیفی و فرایند

                                                           
  .نامه است بوده كه مصادف با تصويب اولين آيين 031 آغاز رسمي اين الگو از سال  - 

2- Kubisyn 
3- Borich 
4- Linn 
5- Gronlund 
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انـد و بـه سـبب     در این فراینـد یادگیرنـدگان فعـال   . نگرد چون فرایندي پویا میهاي یادگیري است كه به یادگیري هم از دیدگاه

 .سازند دانش مورد نیاز خود را می تعامل با محیط اطراف،

هـاي   ریزي درسی نه آگـاهی كـاملی از ابعـاد مختلـف رشـد در زمینـه       ارزشیابی به عنوان حلقه تاثیرگذار در فرایند فعلی برنامه

ایـن  . دهـد  ظام آموزش و پرورش نشان مـی ها را در ن دهد و نه عملکرد دیگر مو فه جسمانی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی ارایه می

ارزشیابی فرایند یاددهی و یادگیري را به سمت دستیابی به انتظارات آموزشی هدایت نکرده و حدود و میزان دقیقـی از تسـلط،   

سنتی هاي نظام ارزشیابی  تأكید مطلق بر محصول و ایجاد اضطراب از چا ش. دهد تغییر رفتار و پیشرفت یادگیرنده را نشان نمی

 (. 1919احمدي، ) ذا ما نیازمند نظامی هستیم كه به طور پویا و فعال به ارزشیابی نگاه كند . است

اند و در عمل مفاهیم سنتی ارزشیابی ماننـد عینیـت و آزمـون    پردازي مجدد شده هاي اخیر مفهوم هاي ارزشیابی در سال دیدگاه

اند و مبانی رویکـرد ارزشـیابی گذشـته جـاي     شناسی تربیتی دگرگون شده شناسی و نیز روان هاي روان تحت تاثیر برخی دیدگاه

این موضوع در بسیاري از كشورهاي جهان از جمله ژاپن، فرانسه، آ مان و ایران مـورد  . شناختی داده است خود را به مبانی روان

 (. 1915حسنی و احمدي، )توجه و عنایت قرار گرفته است 

توانند به سـط  خاصـی از اسـتانداردهاي     آموزان می آموزان صالحیت دارند، همه دانش مه دانشكه هامروزه گرایش به سوي این

بـه  (. 1913، 6استیگینز)شان عقب نمانند افزایش یافته است  هاي یادگیري آموزان از ظرفیت آموزشی دست یابند و این كه دانش

گرایـی و   هـاي رفتـارگرایی، تـداعی    ته تحـت تـأثیر اندیشـه   هاي مربوط به ارزشیابی در گذش پردازي مفهوم( 9555) 3گفته شپارد

هاي نوینی در حـوزه ارزشـیابی بـه وجـود آمـد كـه        هاي جدید در یادگیري، اندیشه سنجی كالسیک بود كه با ظهور نظریه روان

 . برخی آن را ا گوي سازندگی نامیدند

شوند در بهترین حا ت طراحی و تدوین، قادر به  را میهایی كه در مدارس كشور اج آزمون( 1915)هاي كلهر  با توجه به پژوهش

آموزان  هاي دانش ها و مهارت ها، نگرش آموزان نیستند و اطالعات الزم راجع به میزان دانستنی ارزشیابی ابعاد مختلف رشد دانش

این تغییـر اساسـی ابتـدا بـه     .  ذا ضروري بود تغییرات بنیادي در نظام ارزشیابی كشور صورت گیرد. دهند در اختیار ما قرار نمی

به طور رسمی در مدارسی كه شـرایط آن را داشـتند ایجـاد شـد و امـروزه برنامـه        1913-11طور آزمایشی و از سال تحصیلی 

 . ارزشیابی توصیفی در تمام مدارس ابتدایی كشور در حال اجراست

فراینـد یـاددهی ـ یـادگیري، فـراهم نمـودن زمینـه        توان به بهبود كیفیت توصیفی می -از اهداف اساسی برنامه ارزشیابی كیفی

ها، كاهش اضـطراب   گرایی، تأكید بر اهداف آموزش و پرورش به جاي تأكید بر محتواي كتاب مناسب براي حذف فرهنگی بیست

یادگیري و فراهم نمودن زمینه مناسب براي حذف حاكمیـت مطلـق امتحانـات     -امتحان، افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی

 (.1915حسنی و احمدي، . )آموزان اشاره كرد ایانی در سرنوشت تحصیلی دانشپ

در راستاي تحقق این اهداف، ارزشیابی توصیفی در چند محور نظام ارزشیابی، تغییر و تحول ایجاد كرده است كه این تغییـرات  

رویکرد تکـوینی، تغییـر مقیـاس كمـی بـه       سو است، مانند تغییر رویکرد پایانی به با تحوالت جهانی در این حوزه همزمان و هم

گیري درباره ارتقاء و تکرار پایه و تغییـر در سـاختار    آوري اطالعات، تغییر در ا گوي تصمیم كیفی، تنوع بخشی به ابزارهاي جمع

 (. 1915فرد و همکاران،  سبحانی)كارنامه پیشرفت تحصیلی 

هـا و   عدم آگـاهی معلمـان از روش  . هایی براي اجراي آن وجود دارد رغم اجراي این برنامه طی سا یان متمادي هنوز چا ش علی

هـاي   باشد كه پـژوهش ها میترین این چا شباشد، از مهم ي كار میها پوشهترین آنتوصیفی كه مهم -ابزارهاي ارزشیابی كیفی

و ( 1911)یرمحمدي ، شـ (1913)، حسـنی  (1913)ونـد   ، زینـی (1915)، حقیقی (1915)، كلهر (1910)خلق  شریفی و خوش

  .مؤید آن است( 1939)نیروزي و حامدي 

، 1هایی مثل تمرینـات گسـترده پاسـخ    شود كه از روشهاي عینی، سعی می در ارزشیابی توصیفی به جاي استفاده زیاد از آزمون

ي كـار، از   ان پوشـه در ایـن میـ  . شـود  گرفتـه   بهره 19و مشاهده 19، مصاحبه 11ي رفتار ، سیاهه15ي كار ، پوشه3تکا یف بسط یافته

                                                           
6- stigins 
7- Shepard   
8- Extended response exercises 
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آمـوز اسـت كـه    هـاي دانـش   ي هدفمندي از فعا یت ي كار مجموعه پوشه. شود هاي ارزشیابی كیفی محسوب می ترین روشمهم

در ارتباط با ( 1939) 10و برالینر 15گیج(. 1919زاده، سلیمی)دهد  ي درسی نشان می تالش و پیشرفت او را در یک یا چند حوزه

ایـن روش  . هاي سنجش عملکـرد اسـت   مالزم طبیعی روش»اند كه این روش  ي كار گفته ارها یا پوشهي ك ي مجموعه روش ارائه

به نقـل از  )« هایی است كه معرف پیشرفت واقعی او هستند شامل آرشیوي از اسناد و مدارك مربوط به رشد یادگیرنده در زمینه

 (. 1916حسینی پناه، 

ارزشـیابی از  . گیـرد  مورد ارزشیابی قرار می( ها و معیارهامالك)ز اصول راهنماي آن ي آن و نی ي كار بر اساس اهداف ویژه پوشه

افزون بر (. 1919خوش خلق، )گیرد  آموز، ارزشیابی همکالسی و معلم انجام می ي كار معموالً در سه سط  ارزشیابی دانش پوشه

. هاي آموزشـی دیگـري نیـز هسـت    ي كار داراي هدف ایجاد توانایی خودسنجی یا ارزشیابی از خود در یادگیرندگان، روش پوشه

آمـوز، پـز   ي یادگیري فرزندانشان، انتقال اطالعات به معلمان بعدي دانش آموز، گزارش به وا دین دربارهنظارت بر پیشرفت دانش

 . (Kubisyn and Borich, 2003) روندي درسی از جمله این اهداف به شمار می ي كارهاي دانش آموز و تعیین نمره دادن درباره

تـوان بـه حضـور معلـم بـه عنـوان        شویم كه براي رسیدن به اهداف ارزشیابی توصیفی، تنها نمی با كمی دقت و تامل متوجه می

بلکه دیگران یعنی كسانی كه به نوعی در یادگیري تاثیرگذار هستند نیز بایستی در ارزشـیابی نقـش داشـته    . ارزیاب بسنده كرد

بـه همـین خـاطر    . هاي مهم ارزشیابی توصیفی تلقی می شود آید كه این استنتاج به عنوان یکی از پیش فرض میبه نظر . باشند

از . اشاره شده اسـت « ارزشیابی همکالسی»آموز و همچنین  دانش« خود ارزشیابی»است كه در توصیف پوشه ي كار به موضوع 

ود بلکه سعی بر این است كه وا دین نیز بتوانند تمام ابعاد وجـودي  شكه این پوشه تنها شامل برنامه درسی مدرسه نمیجاییآن

برنامـه  »اي نه تنها برنامه درسی آشکار بلکـه حتـی بـه نـوعی      ي چنین پوشه بدین ترتیب حیطه. آموز را مدنظر قرار دهند دانش

. آمـوز نیـز باشـد    فی و رفتاري دانـش ي تغییرات شناختی، عاطدهندهبه عالوه این پوشه باید انعکاس. باشدنیز می« درسی پنهان

 (.1916شمشیري،)ي یادگیري و اثر بخشی تعلیم و تربیت یا عدم آن باشد  تواند نشان دهنده چرا كه هرگونه تغییري می

 آمـوزان ارائـه   هاي چندین كشور جهان مشخص شده است كه این كشورها عمدتاً گـزارش توصـیفی از دانـش    در بررسی كارنامه

 (. 1919سبحانی فرد، )روند كامالً در این كشورها نهادینه شده است  دهند و این می

، (1910)خلـق  ، خـوش (1919)نـژاد  ، مرتضـایی (1915)، كلهـر  (1939)، نیـروزي و حامـدي   (1919)ا بته حسنی و احمـدي  

هاي ارزشـمند   نار موفقیتنقاط قوت وضعف این نوع ارزشیابی را مورد توجه قرار داده و درك( 1910)آرا و رزم( 1916)نژاد  نیک

 .اند هاي آن اشاره نموده طرح، به كاستی

معلم مجري طرح نشان داد كه معلمان نسبت به تحقق اهداف، در بهبـود یـادگیري،    16سنجی از نیز در نظر( 1915)موسوي  

زارش ابومحمـدي و  همچنـین طبـق گـ   . گرایی و توجه به اهداف، نظر مثبتی دارنـد  روانی و حذف فرهنگ بیست بهبود بهداشت

. معلمان مجري با اجراي طرح موافق بوده و آن را هم جهت با تحقق اهداف آموزش و پرورش می داننـد % 30، (1915)خانقایی 

آمـوزان   آموزان تحت پوشش طرح ارزشـیابی توصـیفی نسـبت بـه دانـش      در پژوهش خود نشان داد كه دانش( 1915)محمدي 

نشـان  ( 1910)آرا  ، رزم(1916)نـژاد   ، نیک(1910)خلق  تحقیقات خوش. التري برخوردارندمدارس معمو ی از اعتماد به نفس با

هاي فیزیو وژیک در مـدارس تحـت پوشـش     داده است كه اضطراب امتحان، ترس از ابراز وجود، فقدان اعتماد به نفس و واكنش

ي اضـطراب   وا ـدین هـم از كـاهش پدیـده    چنین نظـرات معلمـان و   هم. داري كمتر است طرح ارزشیابی توصیفی به طرز معنی

در (. 1916؛ حسـنی و احمـدي،   1919نـژاد،   ؛ مرتضـایی 1915؛ كلهر، 1915فرد و همکاران،  به نقل ازسبحانی)كند  حکایت می

بررسی میزان توجیه عوامل اجرایـی و وا ـدین بـا طـرح ارزشـیابی توصـیفی در       »با عنوان ( 1911)تحقیقی كه توسط اسدا هی 
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انجام گرفت چنین نتیجه حاصل شد كه برخی از اهداف مهم ارزشیابی توصیفی از جمله كاهش رقابت ناسا م، « ریزشهرستان تب

ي بـازخورد   آمـوزان از طریـق ارایـه    هاي فردي دانـش ي كار و توجه به تفاوت استفاده از ابزارهاي متعدد ارزشیابی از جمله پوشه

ي مناسـب بـراي بـروز اهـداف      چنین فراهم ساختن زمینهآموزان و هم ین دانشتوصیفی، مستلزم توجیه معلمان، مدیران و وا د

بررسی میزان آشنایی معلمان آموزش ابتـدایی بـا ابزارهـاي ارزشـیابی     »در تحقیقی با عنوان ( 1931)یوسفیان . باشد مذكور می

 -علمان با ابزارهاي ارزشیابی كیفینشان داد كه، میزان آشنایی م 35-31كیفی ـ توصیفی در شهرستان تبریز در سال تحصیلی  

سـنجی،   سـال نامـه، خودسـنجی، هـم    ي كار، تکا یف درسی، آزمون عملکردي، آزمون مداد كاغذي، آیـین  توصیفی از قبیل پوشه

نتـایج پـژوهش   . باشد در حد متوسط می( وارسی فهرست)نگاري و بازخورد توصیفی، باالتر از حد متوسط و در چک  یست  واقعه

« روي آن هـاي پـیش   ي ارزشیابی كیفی ـ توصیفی و چـا ش   بررسی وضعیت اجراي برنامه»در زمینه ( 1939)حامدي  نیروزي و

ي تکمیـل كـردن فهرسـت محتـواي      اطالعی همکاران از نحـوه  هایی از قبیل حجم نوشتاري باال، بی حاكی از آن است كه چا ش

آمـوزان، سـبب    آموزان، توجیه نشدن او یا و تعداد زیاد دانش شدن دانش انگیزه ي كار و ارزیابی آن، از بین رفتن رقابت، بی پوشه

ي ارزشیابی مسـتمر در سـال اول    شیوه»در تحقیقی با عنوان ( 1915)شاه زمانی . شده است كه یادگیري و تدریس مؤثر نباشد

هـاي   برنـد، عمـدتاً آزمـون    ر مـی دریافت كه ابزاري كه معلمان در ارزشیابی مستمر به كـا « نظام سا ی ـ واحدي مدارس اصفهان 

آموزان اعتقاد داشتند كه ارزشیابی مستمر، در یـادگیري مـؤثر و موجـب رفـع      بر اساس این تحقیق دانش. كتبی و شفاهی است

بررسـی میـزان اثربخشـی طـرح     »در تحقیقی تحت عنوان ( 1910)امیري . شود مشکالت یادگیري و موفقیت تحصیلی آنان می

ي آن با ارزشیابی كمی در استان چهارمحال بختیاري در سـال   هاي اول، دوم و سوم ابتدایی و مقایسه پایه ارزشیابی توصیفی در

آمـوزان طـرح ارزشـیابی توصـیفی در      به این نتیجه رسید كه كیفیت فرآیند یـاددهی ـ یـادگیري دانـش    « 1915-10تحصیلی 

یـابی بـه اهـداف بعـد      گیزه انجام تکا یف درسـی و میـزان دسـت   ، میزان ان(دوام و پایداري یادگیري)هاي ماندگاري ذهنی  مو فه

آموزان  چنین میزان بهداشت روانی محیط یاددهی ـ یادگیري دانش هم. آموزان ارزشیابی كمی بوده است جسمانی، بهتر از دانش

از ارزشیابی كمـی بـوده    آموزان، بهتر هاي میزان عالقه به درس و معلم و میزان اضطراب دانش طرح ارزشیابی توصیفی در مؤ فه

آموزان ارزشیابی كمـی بـوده    آموزان طرح ارزشیابی توصیفی بیشتر از دانش كه میزان عالقه به درس و معلم دانشطورياست به

 .است

هاي دبیـري پرداختنـد و    در تحقیقی به مطا عه تأثیر ارزشیابی تکوینی بر عملکرد دانشجویان رشته( 1310)و همکاران  16فرنچ 

ن نتیجه رسیدند كه دانشجویانی كه ارزشیابی تکوینی دریافت نمودند از عملکرد بهتري نسـبت بـه دانشـجویانی كـه هـیچ      به ای

ي ارزشیابی آموزشی یادگیرندگان با  درباره 13در تحقیق دیگري كه كمپ و تپروف. اند، برخوردارند آزمون تکوینی دریافت ننموده

ي كار یادگیرنده را فعال، پویـا  ام دادند، نشان داده شد كه ارزشیابی با استفاده از پوشهي كار در انگلستان انج با استفاده از پوشه

دهـد و   هاي برقراري ارتباط را توسعه مـی چنین مهارتكند و هم كند و انگیزش درونی براي یادگیرندگان ایجاد می و مستقل می

در ( 9559) 11نتـایج تحقیقـات الچـور و تـاردیف    . شـود  اد مـی فرصتی براي مکا مه و گفتگو میان معلم یا مربی و یادگیرنده ایج

دهد كه مدارسی كه معلمان و مدیران آن نوآوري در ارزشیابی را كامالً درك  آموزان نشان می ي نوآوري در ارزشیابی دانش زمینه

(. 1913قـل ازبهرامـی و همکـاران،    بـه ن )اند  تري داشته آموزان موفق اند، دانش هاي الزم را به خوبی یاد گرفته اند و آموزش نموده

سـال انجـام    15تـا   15آمـوز   دانـش  511اي را در مورد ارزشیابی توصیفی و سنتی بـر روي  مطا عه( 9553) 13 وكاس و مورفی

آموزان، انسجام و اتحـاد بـین    ها در این مطا عه چهار جنبه از جو كالس را كه شامل اصطکاك و كشمکش بین دانشآن. اند داده

شد مورد پژوهش قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند كـه اصـطکاك بـین     رقابت بین اعضاي كالس و رضایت از كالس میها، آن

در حا ی كه انسجام و اتحاد . آموزان است هاي افسردگی دانش كننده اختالالت سلوكی و نشان بینی ترین پیش آموزان عمده دانش

كنند كه وجود جـوي آرام و   آموزان است و این دو پژوهشگر توصیه می انی دانشي بهداشت و سالمت رو كننده بینی بهترین پیش
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كند  آموزان نقش موثر ایفا می گر، كمتر رقابتی و با رضایت باال در تعادل روانی دانش آموزان، حمایت داراي انسجام باال بین دانش

اي باشـد   نظام ارزشیابی حاكم بر كالس درس به گونه در پژوهشی نشان داد كه اگر( 9556) ویرز (. 1913به نقل ازسركارانی، )

سـامونز و  . آموزان با پیشرفت تحصیلی بـاالتري روبـرو هسـتند    كه باعث ایجاد جوي عاطفی و با روابط اجتماعی باال شود، دانش

مدرسـه ایـن   ترین نوع سنجش اثربخش بودن مدارس و نیـز اطمینـان از كیفیـت     نیز اظهار داشتند كه مناسب( 1333)ریتا در 

آمـوزان   هاي عاطفی و اجتمـاعی دانـش   است كه تأثیر رفتار آموزشی و ارزشیابی علم و سایر اعمال مدرسه و كالس بر روي بازده

 (.1913به نقل ازسركارانی، )بررسی شود 

ابزارهاي مناسـب آن، كـه   ها و  توصیفی بتواند مسیر واقعی خود را طی نماید، معلمان باید از روش -كه ارزشیابی كیفیبراي این

 ذا با توجه به مطا ب یاد شده و موارد مشابه دیگري كـه تقریبـاً   . باشد آگاهی كافی داشته باشند ي كار می ها پوشهترین آنمهم

 كیفی ارزشیابی كنند و چون ي كار اشاره نموده و  زوم اجراي طرح را تائید میي آنها به نوعی به اهمیت به كارگیري پوشه همه

به بررسی با استفاده از سواالت زیر  است درصدد پژوهش حاضر باشد، می كشور در ابتدایی مقطع در نوپایی ارزشیابی توصیفی ـ

 ي ارائه با تا بپردازد ابتدایی ناحیه یک تبریز سیستم ارزشیابی توصیفی در مدارس ي كار درچگونگی ارزیابی و شکل دهی پوشه

 .بردارد گام این برنامه بهبود تجه در پیشنهادهایی و راهکارها
 سواالت پژوهش -

 ي كار آشنایی دارند؟ معلمان چه میزان با پوشه -1

 ي كار در سیستم ارزشیابی توصیفی چقدر است؟  ي تنظیم پوشه میزان آشنایی معلمان از نحوه -9

 تحصیلی و سن متفاوت هست؟   ي كار با توجه به سابقه تدریس، مدرك، رشته آیا میزان آشنایی معلمان با پوشه -9

 ي كار با توجه به سابقه تدریس، مدرك، رشته تحصیلی و سن متفاوت هست؟ ي تنظیم پوشه آیا نحوه -5

 روش تحقيق
ي  دورهمـدارس  ي آماري در این پژوهش شامل كلیه معلمان  هجامع .باشدیک مطا ع توصیفی از نوع پیمایشی میپژوهش حاضر 

. كننـد  یفی را در كـالس درس اجـرا مـی   كه ارزشیابی توصاست  1939-39ابتدایی نواحی پنجگانه شهر تبریز در سال تحصیلی 

هاي اول تـا ششـم ابتـدایی تبریـز      پایه انآموزگارتعداد شرقی  ي كل آموزش و پرورش آذربایجان برابر اعالم كارشناسی آمار اداره

 . قابل مشاهده است 1گانه در جدول شماره  0تفکیک نواحی نفر باشد كه به  0505( مدارس دو تی و غیردو تی)

 
 ي شهر تبريز گانهآماري معلمان ابتدايی نواحی پنج جامعه -1جدول 

 كل مرد زن ناحیه

 1593 900 335 1تبریز ـ ناحیه 

 306 153 653 9 تبریز ـ ناحیه

 1919 913 339 9تبریز ـ ناحیه 

 316 163 353 5تبریز ـ ناحیه 

 1531 995 353 0تبریز ـ ناحیه 

 0505 1116 9161 جمع كل

 

گانـه آمـوزش و پـرورش    ین صورت كه از بین نواحی پنجاهب. اي تصادفی است گیري در این پژوهش به صورت خوشه روش نمونه

تعـداد  ي ابتـدایی تبریـز،    مـدارس دوره و با توجه به تعـداد معلمـان    تصادفی انتخاب گردیدتبریز، نواحی یک و چهار به صورت 

 30و سـط  اطمینـان    pq=90/5، حداكثر واریـانس  d=50/5گیري كوكران با دقت برآورد  نمونه بر اساس فرمول نمونهاعضاي 

  .گردیدتعیین نفر  903درصد، 

 

 هاآوري دادهابزارهاي جمع-
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در بـدین ترتیـب كـه    . اسـتفاده شـد  اي و مطا عـات میـدانی   هاي مطا عات كتابخانـه از روشآوري اطالعات مورد نیاز  براي جمع

ي كـار  هـا اجرا گردید و سـه تـا از پوشـه    پوشه ي كار بامیزان آشنایی اي چندگزینهبراي هر معلم یک آزمون مطا عات میدانی 

  .یم پوشه ي كار توسط محقق پر شدو چک  یست نحوه ي تنظ شد رسیدانش آموزان معلم مربوطه بر

هاي این آزمون  ي كار، از یک آزمون محقق ساخته استفاده شد و براي تدوین سوال براي سنجش میزان آشنایی معلمان با پوشه

ي كار شـکوهی و   ، مدیریت پوشه(1913)تأ یف حسنی  هاي راهنماي اجراي ارزشیابی كیفی ـ توصیفی در كالس درس  از كتاب

ي ارزشـیابی كیفـی ـ توصـیفی      نامـه  و آیـین ( 1913)، ارزشیابی توصیفی یعنی باز خورد مؤثر ترجمه رستگار (1911)داغی  قره

توصیفی  ي ضمن خدمت به معلمان معرفی شده است و آنها براي اجراي ارزشیابی كه به عنوان منابع آموزشی در دوره( 1911)

سوال طراحـی   50و با استفاده از منابع موجود . ا ذكر را مطا عه نمایند استفاده گردید هاي فوق درس ناچاراً باید كتاب  در كالس

هاي مـبهم شناسـایی    اي مورد بررسی و ویرایش قرار گرفتند و سوال شد و این سواالت توسط سه نفر از مدرسان استانی و ناحیه 

در ایـن آزمـون حـداقل نمـره صـفر و      . اي براي اجرا در نظـر گرفتـه شـد    سوال چندگزینه 90ند و در نهایت و كنار گذاشته شد

اي از نظـر اسـاتید و صـاحبنظران از جملـه      براي ارزیابی روایی این آزمون چندگزینه. نمره در نظر گرفته شده است 90حداكثر 

نفـر از   95ضریب پایایی این آزمـون نیـز بـا اجـراي بـر روي      . اده شدتربیتی استف  استاد راهنما و مشاور و سایر متخصصان علوم

  .برآورد گردید 39/5معلمان با استفاده از روش كودر ـ ریچاردسون 

 یست محقق ساخته استفاده  ي كار از یک چک ي تنظیم پوشه در این پژوهش جهت سنجش میزان آشنایی معلمان از نحوه

داغی  كار تأ یف شکوهی و قره ي كار، از كتاب مدیریت پوشه ي تنظیم پوشه ارزیابی از نحوههاي  براي تدوین مالك. گردید

استفاده شد و از یازده مالك در منبع ذكر شده، با نظر اساتید، استاد راهنما و استاد مشاور فقط ده مالك  151صفحه ( 1911)

براي ارزیابی روایی . در نظر گرفته شد 15حداكثر نمره  یست صفر و حداقل نمره این چک. یا شاخص مورد تأیید قرار گرفت

ي كار از نظر اساتید و صاحبنظران از جمله استاد راهنما و مشاور و سایر متخصصان  ي تنظیم پوشه  یست ارزیابی از نحوه چک

 ٪15( دو نفرتصحی  چک  یست توسط )وسیله روش پایایی مصححان علوم تربیتی استفاده شد و  ضریب پایایی آن نیز به

 .برآورد گردید

 ي پژوهشيافته ها

 ي كار آشنايی دارند؟ معلمان چه ميزان با پوشه: سوال اول پژوهشی-
 .دهدرا نشان می ي كار معلمان با پوشه آشناییآگاهی و اي میزان نتایج آزمون چندگزینه 9جدول شماره 

 
 ي كار آگاهی و آشنايی معلمان با پوشه  -2جدول 

 معیار انحراف میانگین نمرات  حداكثر نمره  حداقل نمره هاتعداد آزمودنی ها آزمودنیمشخصه 

 50/5 30/11 90 9 903 ي كار آگاهی  و آشنایی معلمان با پوشه

 

جـدول  ) بر اساس نتایج آزمـون . استفاده شد (One-Sample T test)اي  تک نمونه tبراي پاسخگویی به این سوال از آزمون 

تـر   پـائین ( 0/19)است كه به طور معنی داري از حد متوسـط   30/11ي كار  ، میانگین میزان آشنایی معلمان با پوشه( 9شماره 

 .ي كار ندارند رسد كه معلمان آشنایی مطلوبی با پوشه ذا به نظر می. می باشد

 
 ي كار اي براي ميزان آشنايی معلمان با پوشه تک نمونه tآزمـون  -3جدول 

 
 0/19=  مبناي آزمون

 t P درجه آزادي اختالف میانگین انحراف استاندارد میانگین

 ≤51/5 -013/9 906 -30/5 50/5 30/11 ي كار میزان آشنایی معلمان با پوشه

 

 ي كار در سيستم ارزشيابی توصيفی چقدر است؟  ي تنظيم پوشه ميزان آشنايی معلمان از نحوه: سوال دوم پژوهشی-
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 .دهدرا نشان می توصیفی ارزشیابی سیستم در كار ي پوشه تنظیم ي نحوه با معلمان آشنایینمرات میانگین  0شماره جدول 

 
 كار ي پوشه تنظيم ي نحوه از معلمان آشنايی  -4جدول 

 معیار انحراف میانگین حداكثر حداقل تعداد ها مشخصه آزمودنی

 15/1 31/3 15 9 903 كار ي پوشه تنظیم ي نحوه از معلمان آشنایی

 

 در كـار  ي پوشـه  تنظـیم  ي نحـوه  از معلمـان  آشنایی ، میانگین میزانOne-Sample T testبر اساس نتایج حاصل از آزمون 

در ایـن  (. 0 شماره جدول)باال تر می باشد ( 0)كه به طور معنی داري از حد متوسط  ،باشد می 31/3توصیفی  ارزشیابی سیستم

ي كار آنهـا در سیسـتم    ي كار، نحوه ي تنظیم پوشه رغم آشنایی نامطلوب معلمان با كاركرد پوشهرسد كه علی راستا به نظر می

 .باشدتوصیفی مطلوب می

 ي كار اي براي ميزان آشنايی معلمان با پوشه تک نمونه tآزمـون  -5جدول 

 
 0= مبناي آزمون 

 t P درجه آزادي اختالف میانگین انحراف استاندارد میانگین

 ≤51/5 69/55 906 31/9 15/1 31/3 كار ي پوشه تنظیم ي نحوه از معلمان آشنایی

 
تحصيلی و سن   ي كار با توجه به سابقه تدريس، مدرك، رشته آيا ميزان آشنايی معلمان با پوشه: سوال سوم پژوهش- 

 متفاوت هست؟

در خصـو  میـزان   . از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی تـوكی اسـتفاده شـد   هاي این سوال براي تحلیل داده

ي كـار   دار میزان آشنایی بـا پوشـه   ي تدریس، نتایج آزمون حاكی از تفاوت معنی ي كار با توجه به سابقه آشنایی معلمان با پوشه

 (.6جدول )در بین معلمان با سوابق تدریس مختلف داشت 
 ي كار در سطوح مختلف سوابق تدريس آشنايی معلمان با پوشهميزان  -6جدول

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

ي  آشنایی معلمان با پوشه

 كار

 313/156 9 333/919 ها بین گروه

 395/10 905 193/0690 ها درون گروه 551/5 395/6

  906 155/0153 كل

 

ي كار بین معلمان  داري بین میزان آشنایی با پوشه در ادامه و بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توكی مشخص شد كه تفاوت معنی

به عبارتی میـزان آشـنایی   . سال وجود دارد 91-95سال و  11-95ي تدریس  سال با معلمان با سابقه 1-15ي تدریس  با سابقه

با این حـال  (. 1نمودارو  3جدول )سال نسبت با سایر معلمان بیشتر است  1-15ق تدریس ي كار در بین معلمان با سواب با پوشه

ي كـار وجـود    سال در رابطه با میزان آشنایی با پوشه 91-95سال و  11-95ي تدریس   داري بین معلمان با سابقه تفاوت معنی

 .نداشت

 
 ي كار در سطوح مختلف سوابق تدريس پوشهآزمون تعقيبی توكی براي ميزان آشنايی معلمان با   -7جدول 

 P انحراف معیار (I-J)اختالف میانگین  (J)میزان سابقه تدریس     (I)میزان سابقه تدریس 

 سال 1-15سابقه 
 559/5 311/5 133/1 سال 95-11

 551/5 611/5 0/9 سال 95-91

 سال 11-95سابقه 
 559/5 311/5 -133/1 سال 15-1

 535/5 093/5 651/5 سال 95-91

 551/5 611/5 -0/9 سال 1-15 سال 91-95سابقه 
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 535/5 093/5 -651/5 سال 95-11

 
 در سطوح مختلف سوابق تدريسي كار  ميزان آشنايی معلمان با پوشه  -1نمودار 

 

ي كار با توجه به مدرك تحصیلی، نتـایج آزمـون حـاكی از تفـاوت معنـی دار میـزان        در خصو  میزان آشنایی معلمان با پوشه

 .(1جدول )ي كار در بین معلمان با مدارك تحصیلی مختلف داشت  آشنایی با پوشه

 
 ي كار در مدارك تحصيلی مختلف  ميزان آشنايی معلمان با پوشه -8جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

ي  آشنایی معلمان با پوشه

 كار

 69/36 9 31/993 ها بین گروه

 39/10 909 11/0613 ها درون گروه 559/5 11/5

  906 15/0153 كل

 
ي كار بین معلمان  داري بین میزان آشنایی با پوشه در ادامه و بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توكی مشخص شد كه تفاوت معنی

ي كـار در بـین    به عبـارتی میـزان آشـنایی بـا پوشـه     . با مدرك تحصیلی دیپلم با معلمان با مدرك تحصیلی  یسانس وجود دارد

و  3جـدول  )معنی داري نسبت به معلمان با مدرك تحصـیلی دیـپلم بیشـتر اسـت     معلمان با مدرك تحصیلی  یسانس به طور 

ي كار مشـاهده   با این حال تفاوت معنی داري بین معلمان با مدارك تحصیلی دیگر در رابطه با میزان آشنایی با پوشه(. 9نمودار 

 .نشد
 مدارك تحصيلی مختلف ي كار در  آزمون تعقيبی توكی براي ميزان آشنايی معلمان با پوشه  -9جدول 

 P انحراف معیار (I-J)اختالف میانگین  (J)مدرك تحصیلی         (I)مدرك تحصیلی 

 دیپلم

 99/5 30/5 -50/1 فوق دیپلم

 555/5 35/5 -09/9  یسانس

 10/5 99/1 -33/5 فوق  یسانس

 فوق دیپلم

 99/5 30/5 50/1 دیپلم 

 513/5 50/5 -53/1  یسانس

 33/5 51/1 56/5 فوق  یسانس

  یسانس

 555/5 35/5 09/9 دیپلم

 513/5 50/5 53/1 فوق دیپلم

 51/5 53/1 09/1 فوق  یسانس

 فوق  یسانس

 10/5 99/1 33/5 دیپلم

 33/5 51/1 -56/5 فوق دیپلم

 51/5 53/1 -09/1  یسانس
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  ي كار در مدارك تحصيلی مختلف ميزان آشنايی معلمان با پوشه -2نمودار 

ي  دار میزان آشنایی با پوشه ي كار با توجه به سن، نتایج آزمون حاكی از تفاوت معنی در خصو  میزان آشنایی معلمان با پوشه

 (.15جدول )كار در بین معلمان با سطوح سنی مختلف داشت 
 ي كار در سطوح سنی مختلف  ميزان آشنايی معلمان با پوشه -11جدول 

 F P میانگین مجذورات آزادي درجه مجموع مجذورات متغییر

ي  آشنایی معلمان با پوشه

 كار

 53/39 9 11/115 ها بین گروه

 550/16 905 61/0660 ها درون گروه 559/5 30/0

  906 15/0153 كل

 
ي كار بین معلمان  داري بین میزان آشنایی با پوشه در ادامه و بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توكی مشخص شد كه تفاوت معنی

 95-90)به عبارتی میزان آشنایی معلمان جـوانتر  . سال وجود دارد 56-65سال و  96-50سال با معلمان با سن  95-90با سن 

بـا ایـن حـال    (. 9 نمـودار و  11جـدول  )ن با سن باالتر به طور معنی داري بیشتر اسـت  با پوشه كار نسبت به سایر معلما( سال

 .سال وجود نداشت 56-65سال و  96-50تفاوت معنی داري در میزان آشنایی با پوشه كار بین معلمان با سن 

 
  ي كار در سطوح سنی مختلف آزمون تعقيبی توكی براي ميزان آشنايی معلمان با پوشه -11جدول 
 P انحراف معیار (I-J)اختالف میانگین  (J)سن                        (I)سن 

 559/5 35/5 91/9 سال 96-50 سال 90-95

 553/5 39/5 19/9 سال 65-56

 559/5 35/5 -91/9 سال 95-90 سال 50-96

 15/5 50/5 -95/5 سال 65-56

 553/5 39/5 -19/9 سال 95-90 سال 65-56

 15/5 50/5 95/5 سال 50-96
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 ي كار در سطوح سنی مختلف ميزان آشنايی معلمان با پوشه  -3نمودار 

 

ي كار با توجه به رشته تحصیلی، نتایج آزمون حاكی از عدم تفاوت معنـی دار میـزان    در خصو  میزان آشنایی معلمان با پوشه

 ذا به نظـر مـی رسـد كـه رشـته ي      ( 91-5جدول )داشت هاي تحصیلی مختلف  ي كار در بین معلمان با رشته آشنایی با پوشه

 (.0-5شکل )ي كار نمی باشد  تحصیلی از عوامل اثر گذار بر میزان آشنایی معلمان با پوشه

 
 هاي تحصيلی مختلف ي كار در رشته ميزان آشنايی معلمان با پوشه  -12جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

ي  معلمان با پوشه آشنایی

 كار

 63/11 5 36/35 ها بین گروه

 55/16 909 55/0330 ها درون گروه 991/5 19/1

  906 15/0153 كل

 

 
 هاي تحصيلی مختلف ي كار در رشته ميزان آشنايی معلمان با پوشه  -4نمودار 

 

تدريس، مدرك، رشته تحصيلی و سن متفاوت ي كار با توجه به سابقه  ي تنظيم پوشه آيا نحوه: سوال چهارم پژوهشی-

 هست؟
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در این راستا، نتایج آزمون حاكی از عـدم تفـاوت   . از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شدبه این سوال براي پاسخگویی 

ر داشـت  ي كـا  معنی دار بین معلمان با سوابق تدریس، مدرك، رشته تحصیلی و سنین مختلف در رابطه با نحوه ي تنظیم پوشه

خصـو     ذا احتماالً سابقه ي تدریس، مدرك، رشته تحصیلی و سن نمـی توانـد عامـل مهمـی در    .( 16و  10، 15، 19جدول)

 (.1و  3، 6، 0نمودار )ي كار باشد و باید به دنبال عوال اثرگذار دیگر بود  ي تنظیم پوشهنحوه

 

 
 ي كار در سوابق تدريس مختلف نحوه تنظيم پوشه -13جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

 ي كار نحوه تنطیم پوشه

 06/1 9 19/9 ها بین گروه

 91/1 905 10/566 ها درون گروه 956/5 11/1

  906 91/563 كل

 

 
 ي كار در سطوح مختلف سوابق تدريس نحوه تنظيم پوشه  -5نمودار 

 
 كار در مدارك تحصيلی مختلفي  نحوه تنظيم پوشه  -14جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

 ي كار نحوه تنطیم پوشه

 03/5 9 39/1 ها بین گروه

 99/1 909 06/563 ها درون گروه 393/5 59/5

  906 91/563 كل

 

 
 ي كار در مدارك تحصيلی مختلف نحوه تنظيم پوشه -6نمودار 

 
 ي كار در سطوح سنی مختلف نحوه تنظيم پوشه  -15جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

 ي كار نحوه تنطیم پوشه

 16/5 9 913/5 ها بین گروه

 99/1 905 36/561 ها درون گروه 113/5 19/5

  906 91/563 كل
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 مختلفي كار در سطوح سنی  نحوه تنظيم پوشه  -7نمودار 

 
 هاي تحصيلی مختلف ي كار در رشته نحوه تنظيم پوشه  -16جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغییر

 ي كار نحوه تنطیم پوشه

 11/9 5 395/1 ها بین گروه

 95/1 909 06/565 ها درون گروه 103/5 66/1

  906 91/563 كل

 

 
 هاي تحصيلی مختلف ي كار در رشته پوشهنحوه تنظيم   -8نمودار 

 گیري بحث و نتیجه 

ي كار طبق  نشان داد كه میانگین میزان آشنایی معلمان با پوشه هاي حاصل از نتایج این تحقیق در مورد سوال یک دادهتحلیل 

در تبیین علـت   .باشد یتر م پایین( 0/19)داري از حد متوسط  است كه به طور معنی 30/11ساخته،  ي محقق آزمون چند گزینه

آموزش ناكافی معلمـان در مـورد طـرح ارزشـیابی      به دالیلی مانندتوان  ي كار می تر بودن میانگین آشنایی معلمان با پوشه پایین

 1ي ضمن خـدمت ارزشـیابی توصـیفی حـدود      ساعت دوره 95چرا كه از ) ي كار كیفی ـ توصیفی و ابزارهاي آن از جمله پوشه 

، عدم آشنایی عمیق (شود ي كار مربوط می ي تنظیم پوشه این ابزار اختصا  دارد كه آن هم به بیشتر به نحوهساعت آموزش به 

گیر بودن فعا یـت نوشـتاري معلـم،     ها، وقت مدیران و معلمان با طرح ارزشیابی توصیفی و همچنین مبانی آن، تراكم زیاد كالس

، (1919)، حسـنی و احمـدي   (1910)خلق  نتایج تحقیقات شریفی و خوشاین یافته با . فقدان مبانی نظري مشخص اشاره كرد

-هـم ( 1931)و ی با نتایج تحقیـق یوسـفیان   . خوانی داردهم( 1911)و اسدا هی( 1935)پور  ، حسن(1939)نیروزي و حامدي 
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معرفـی  در پژوهش خود نشان دادنـد كـه فقـدان نظـري مشـخص كـه در پـس آن        ( 1910)خلق  شریفی و خوش. خوانی ندارد

هاي یادگیري را تعریف و ارزشـیابی توصـیفی را بـه آن ربـط دهـد و ناهمـاهنگی و        ي خا  یا تلفیقی از نظریه چارچوب نظریه

ناسازگاري میان اهداف برنامه و اصول آن به سبب عدم وجود موانع نظري محکم و مستند در برنامه ارزشیابی توصیفی مشاهده 

در تحقیقـات خـود بـه    ( 1911)و اسـدا هی  ( 1935)پور  ، حسن(1939)روزي و حامدي ، نی(1919)حسنی و احمدي . شود می

هـاي نوشـتاري معلـم، آمـوزش ناكـافی معلمـان در        گیر بـودن فعا یـت   وقت: از جمله. اند نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی پرداخته

دارس پرجمعیـت، عـدم بـازدهی    هاي مرتبط با طرح ارزشیابی كیفی ـ توصیفی، كمبود فضاي فیزیکی به خصـو  در مـ    زمینه

( 1931)نتـایج پـژوهش یوسـفیان    . و افزایش حجـم كـاري معلمـان   ( هایی با تراكم باال كالس)هاي پرجمعیت  مطلوب در كالس

باالتر ... ي كار، تکا یف درسی و  حاكی از آن است كه میزان آشنایی معلمان با ابزارهاي ارزشیابی كیفی ـ توصیفی از قبیل پوشه 

 .باشد وسط میاز حد مت

ي كـار در سیسـتم    ي تنظـیم پوشـه   نشان داد كه میانگین آشنایی معلمان با نحـوه  9نتایج حاصل از این تحقیق در مورد سوال 

در تبیین علت باال بودن میانگین آشـنایی  . باالتر بود( 0)داري از حد متوسط  باشد كه به طور معنی می 31/3ارزشیابی توصیفی 

ي كـار بـه عنـوان ابـزار اصـلی در       كـه پوشـه  توان چنین اشاره نمود كه با توجه به ایـن  ي كار می ظیم پوشهي تن معلمان با نحوه

شـود و از طـرف دیگـر در بیشـتر      هاي انجام گرفته در این ابـزار گـردآوري مـی    ارزشیابی كیفی ـ توصیفی بوده و تمامی فعا یت 

. گیـرد  دیر مدرسه و معاونین، ابزار مورد بررسـی و بازدیـد قـرار مـی    هاي آموزشی، م بازدیدهاي صورت گرفته توسط اداره و گروه

رسـد كـه    در این راسـتا بـه نظـر مـی    . كه مدرسان ارزشیابی توصیفی هم تأكید بیشتري بر روي این ابزار دارندي دیگر این نکته

. باشـد  سیستم توصیفی مطلوب مـی  ي كار آنها در ي تنظیم پوشه ي كار، نحوه رغم آشنایی نامطلوب معلمان با كاركرد پوشه علی

در تحقیق خود نشان داد كه میزان آشـنایی معلمـان بـا    ( 1931)یوسفیان . خوانی داردهم( 1931)این یافته با نتیجة یوسفیان 

 .باشد ي كار در سیستم ارزشیابی توصیفی باالتر از حد متوسط می ي تنظیم پوشه نحوه

ي كـار بـین معلمـان بـا      داري بین میزان آشنایی با پوشه نشان داد كه تفاوت معنی 9نتایج حاصل از این تحقیق در مورد سوال 

ي  به عبارتی میـزان آشـنایی بـا پوشـه    . سال وجود دارد 91 -95سال و  11-95ي تدریس  سال با سابقه 1-15ي تدریس  سابقه

داري بین معلمان با  این حال تفاوت معنی با. سال نسبت با سایر معلمان بیشتر است 1-15كار در بین معلمان با سوابق تدریس 

در خصـو  مـدرك   . ي كـار وجـود نداشـت    با میزان آشـنایی بـا پوشـه     سال در رابطه 91-95سال و  11-95ي تدریس  سابقه

داري  ي كار در بین معلمان با مدرك تحصیلی  یسانس بـه طـور معنـی    تحصیلی این تحقیق نشان داد كه میزان آشنایی با پوشه

داري بین معلمان با مـدرك تحصـیلی دیگـر در     با این حال تفاوت معنی. معلمان با مدرك تحصیلی دیپلم بیشتر است نسبت به

دهـد كـه     نتایج حاصل از این تحقیق در خصو  سن معلمان نشـان مـی  . ي كار مشاهده نگردید رابطه با میزان آشنایی با پوشه

. داري بیشتر اسـت  ي كار نسبت به سایر معلمان با سن باالتر به طور معنی با پوشه( سال 95-90)میزان آشنایی معلمان جوانتر 

ي كـار در بـین معلمـان بـا      دار میزان آشنایی با پوشه ي تحصیلی نتایج این تحقیق حاكی از عدم تفاوت معنی در خصو  رشته

رسد كـه معلمـان جـوانتر و     ظر میي تدریس به ن هاي متغیرهاي سن و سابقه در تبیین یافته. هاي تحصیلی مختلف داشت رشته

تـوان گفـت در میـزان     برخوردارنـد،  ـذا مـی     ي زیادي نسبت به معلمان مسن و با سـابقه  ي كمتر از انرژي و انگیزه داراي سابقه

ي مسـتقیم   ي كمتـر رابطـه   كه بین پایین بودن سن و سـابقه ي دیگر این نکته. باشد ي كار تأثیرگذار می آشنایی معلمان از پوشه

ي كـار   توان گفت كه بین میزان تحصیالت و آشنایی معلمـان بـا پوشـه    ي متغیر مدرك تحصیلی می در تبیین یافته. وجود دارد

ي كار بیشـتر تأثیرگـذار اسـت و     ي مستقیم وجود دارد به عبارتی هر چه تحصیالت بیشتر باشد در میزان آشنایی از پوشه رابطه

ي تحصـیلی   ي متغیـر رشـته   در تبیین یافته. تی بین مدرك دیپلم و  یسانس مشاهده كردتوان به راح این تفاوت و فاصله را می

 .باشد ي كار نمی ي تحصیلی از عوامل اثرگذار بر میزان آشنایی معلمان از پوشه توان اشاره كرد كه رشته می

 ي سـوابق تـدریس، مـدرك، رشـته    هاي حاصل از نتایج این تحقیق نشان داد كه تفاوت معنی داري بین معلمان بـا   تحلیل داده

توان گفـت كـه    می  در نهایت در تبیین این یافته. ي كار وجود نداشت ي تنظیم پوشه تحصیلی و سنین مختلف در رابطه با نحوه
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ي كـار باشـد و    ي تنظیم پوشه تواند عامل مهمی در خصو  نحوه ي تحصیلی و سن نمی ي تدریس، مدرك، رشته احتماالً سابقه

 .بال عوامل تأثیرگذار دیگر بودباید به دن
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  منابع
بررسی دیدگاه معلمین دوره ابتدایی پیرامون ارزشیابی توصیفی در استان یـزد در سـال    ،1915ملیحه،  بی ، خانقایی، بیمرضیه ،ابومحمدي

 دانشگاه یزد ،ارشدكرشناسی نامه  ، پایان19-15تحصیلی 

دفتـر   ، او ین همایش ارزشـیابی تحصـیلی،  جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیري فرایندمدار ،احمدي، غالمعلی

 1919ارزشیابی تحصیلی،

چـا  اول، تهـران،   یادگـارزاده، غالمرضـا،    پرنـد، كـوروش،   ترجمه ،از سنجش تکوین به سنجش براي یادگیري، 1913 استیگینز، ریچارد،

 تابنواي مه: اتراشتنا

نامـه كارشناسـی    ریز، پایـان بررسی میزان توجیه عوامل اجرایی و وا دین از طرح ارزشیابی توصیفی در شهرستان تب، 1911،اسدا هی، عادل

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

ي آن بـا ارزشـیابی    مقایسـه هاي اول، دوم، و سوم ابتدایی و  بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه، 1910امیري، طاهره، 

و پرورش استان چهارمحـال   شوراي تحقیقات آموزشی سازمان آموزش ،1915-10كمی در استان چهارمحال بختیاري سال تحصیلی 

 بختیاري

، تحلیلی بر روند ارزشیابی توصیفی در نظـام آموزشـی  لیفه سلطانی، سید مصطفی، بهرامی، سردار، میرشاه جعفري، سید ابراهیم، شریف خ

 13اردیبهشت  ،آباد شاپور خواست، خرم: گزیده مقاالت همایش  رستان نشر

شوراي تحقیقات  ،روي آن هاي پیش ـ توصیفی و چا شضعیت اجراي برنامه ارزشیابی كیفی  بررسی و، 1939، نیروزي، زهرا. هاجر  حامدي،

 شرقی زش و پرورش استان آذربایجانسازمان آمو

هاي پیش روي آن از دیدگاه معلمان و مدیران مقطع  هاي ارزشیابی توصیفی و چا ش بررسی وضعیت اجراي ابزار ،1935 ،پور، محمد حسن

 تبریز نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی پایان ،13-35ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 

 نشر عابد ،هرانت رزشیابی كیفی توصیفی در كالس درس،راهنماي اجراي ا، 1913حسنی، محمد، 

 تهران، انتشارات مدرسه. رزشیابی توصیفیا ،1915حسنی، محمد، احمدي، حسین، 

هاي آموزشـی   فصلنامه نوآوري ،یابی اجراي ارزشیابی كیفی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران زمینه، احمدي، غالمعلی ،حسنی، محمد

 10-199، 16، زمستان 99شماره  دوره ششم ،

، 19-19گزارش آزمایش طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس منتخب كشـور در سـال تحصـیلی    ، 1919، احمدي، غالمعلی حسنی، محمد،

 منتشره نشده

مجموعه مقاالت همایش ملـی ارزشـیابی تحصـیلی ـ تربیتـی دوره عمـومی،        ،هاي نوین ارزشیابی ، شیوه1916 ،حسینی پناه، زهره سادات

 (س)حضرت معصومه  انتشارات

آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شـهر تهـران در    در تعمیق یادگیري دانش( توصیفی)نقش ارزشیابی مستمر  ،1915 ا سادات، فهیمهحقیقی، 

 نور تهران دانشگاه پیام كارشناسی ارشد،نامه  پایان ،19-15سال تحصیلی 

تدایی برخی از مناطق آموزشی كشـور در سـال   گزارش ارزشیابی اجراي آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس اب ،1910 ، ایرجخلق خوش

  عات آموزش و پرورش، منتشر نشدهپژوهشگاه مطا، 1915-10تحصیلی 

 نشر تزكیه، مجموعه مقاالت ،هاي سنجش و نقش آنها در اصالحات آموزشی بازنگري در روش، 1919 خلق، ایرج خوش

آمـوزان مـدارس پسـرانه و     طراب و ارتقـاء پیشـرفت تحصـیلی دانـش    مطا عه نقش ارزشیابی توصیفی در كاهش اض(. 1910. )آرا، صمد رزم

 سی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، پایان نامه كارشنا15-10ابتدایی شهر تهران در سال  دخترانه پایه دوم

 نشـر ، گزیده مقـاالت همـایش  رسـتان،    آموزان در ابعاد بهداشت روانی رفتارهاي كالسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر دانشیم ، وند، مر زینی

 1913شاپورخواست، 

مجموعـه مقـاالت او ـین     ،آموزان دوره ابتدایی برخی از كشـورهاي جهـان   هاي توصیفی دانش بررسی تطبیقی كارنامه فرد، طاهره، سبحانی

 1919، تزكیه نشر. ، وزارت آموزش و پرورشهمایش ارزشیابی تحصیلی

معاونـت   گزارش اجراي دومین سال طرح ارزشـیابی توصـیفی نشـر   ، اسدي، حسین بنی، حصاربانی، زهرا ،رمعضایی، اك، فرد، طاهره سبحانی

 1915 ،آموزش عمومی مجموعه مصوبات آموزش و پرورش دبیرخانه شورا
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-15 ،1913، 19 و 15شماره  ،فصلنامه پژوهش ،ي آن با آمریکا مبانی آموزش و پرورش ابتدایی در ژاپن و مقایسه ،آرانی، محمدرضاسركار

60 

الت او ـین همـایش ارزشـیابی تحصـیلی،     ي مقا مجموعه آموزان، می نوین در ارزشیابی دانشارزشیابی تركیبی، گازاده، محمدكاظم،  سلیمی

1919 

 ، نشر دورانهاي قدیم و جدید، تهراني یادگیري روش سنجش فرآیند و فرآورده، 1915اكبر،  ، علیسیف

كارشناسـی    نامـه  فهان، پایـان ي اصـ  ي متوسطه ي ارزشیابی مستمر سال اول نظام سال واحدي دوره بررسی نحوه، 1915شاه زمانی، محمد،

 ارشد، دانشگاه اصفهان

 ،(1915-10)ارزشیابی اجراي آزمایشی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی كشـور  ق، ایرج، خل خوش شریفی، حسن پاشا،

 113-153، 1910، 11شماره  ،فصلنامه تعلیم و تربیت

مجله  ،در دست چا ،هاي رایج ارزشیابی تبیین ارتباط منطقی مبانی فلسفی نظام آموزش و پرورش ایران با شیوه، 1916، شمشیري، بابک 

 اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز علوم

فیت زندگی در مدرسه، اضطراب امتحان و اي تأثیر شیوه ارزشیابی توصیفی و كمی بر كی بررسی مقایسه ،1911 ،شیرمحمدي، جواد

 ، دانشگاه عالمهنامه كارشناسی ارشد پایان، 1913-11آموزان پایه سوم دبستانهاي شهر مشهد در سال تحصیلی  خالقیت دانش

 نازمان آموزش و پرورش استان قزویس ،بررسی میزان تحقق اهداف طرح ارزشیابی توصیفی در استان قزوین، 1915، كلهر، منوچهر

شد، نامه كارشناسی ار پایان، آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران نفس دانش بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت، 1915 محمدي، فرزانه،

 دانشگاه ا زهرا

یه اول و بررسی نگرش معلمین و وا دین در ارتباط با اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی پا، 1919 نژاد، عصمت، مرتضایی

 ، دانشگاه آزاد ريارشدكارشناسی نامه  پایان،دوم تهران

 اداره كل سنجش و ارزشیابی تحصیلیچهار گام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،  ،1915موسوي، فرشته 

 ،هـاي شـهر تهـران    دبسـتان آمـوزان   بر میزان اضطراب مدرسه دانش( كمی ـ كیفی )ي تأثیر نوع ارزشیابی  مقایسه، 1916نژاد، سهیال،  نیک
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