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 چكیده       
اطمینان برای بررسی وضعیت فراگیران است، همواره های قابلواسطه اینكه در زمره مالکپیشرفت تحصیلی به

باشد. عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی در دودسته عوامل فردی شامل موردتوجه افراد دخیل در آموزش می
گیرند. در بین این عوامل انگیزه از اهمیت بیشتری برخوردار است. با وش و انگیزه و عوامل محیطی قرار میه

گیری از توان اهمیت این موضوع را تبیین نمود. بهرههای ارزشیابی کیفی و پیامدهای آن، میتوجه به ویژگی
درنهایت منجر به افزایش انگیزه در  هاآناز هرکدام ارزشیابی کیفی نتایج بسیار زیادی را به دنبال دارد که 

گردد. دانشگاه فرهنگیان که وظیفه پرورش شود و افزایش انگیزه نیز باعث پیشرفت تحصیلی میفراگیران می
کند؛ اما این واحدها را بر عهده دارد در این زمینه واحدهایی را برای آموزش ارزشیابی کیفی ارائه می معلم

بایست این نوع ارزشیابی در نظام دانشگاهی نیز وزش این شیوه ارزشیابی کافی نیستند و میتنهایی برای آمبه
 صورت عینی و ملموس با این شیوه آشنا شوند.اجرا شود تا دانشجو معلمان به
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Abstract  

 

Educational progress is always considered by the people involved in education and training as 

one of the most widely accepted criteria for assessing the status of learners. The factors 

affecting academic achievement are divided into two categories:  Individual factors include 

intelligence, motivation, and environmental factors, including emotional atmosphere of the 

school, teacher and school staff. Among these factors, motivation is more important. 

Considering the qualitative evaluation features and its consequences and consequences, it is 

possible to explain the importance of this issue. Qualitative evaluation is a descriptive method 

of evaluation, in which various tools are used to collect information, describe and analyze 

them. The use of qualitative evaluation results in a lot of results, such as attention to emotional 

and behavioral areas, reduction of test anxiety, variety of information gathering tools and 

increasing mental health of learning environment؛ Each of these cases ultimately leads to an 

increase in motivation in learners, and increased motivation also contributes to the academic 

achievement of learners. The University of Farhangian, as an institution responsible for 

educating the teacher, provides units for teachers to provide qualitative assessment education, 

but these units alone are not enough to teach this new method of assessment, and this type of 

evaluation should also be implemented in the academic system. To make the students see the 

teachers objectively and tangibly in this way. 
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 ه مقدم -1

 گذاری توسعهی این سرمایههدف اصل گذاری برای آینده دانست.توان نوعی سرمایههای آموزشی هر کشور را میفعالیت

وپرورش انسان است. با پیشرفت روزافزون علم و فناوری نقش آموزش های بالقوهانسانی و یا به عبارتی، رشد آگاهی و توانایی

های فراگیران، برای اصلی نظام آموزشی، کشف و پرورش استعدادها و توانایی که وظیفهیطوردچار دگرگونی شده است، به

توان دریافت که های سازنده اجتماعی است. در این میان با بررسی نظام آموزش رسمی در ایران میشرکت در فعالیت

ویژه در مقطع ابتدایی شده است. به نظر ههایی در نظام آموزشی وجود دارد که باعث تحقق نیافتن اهداف آموزشی بنارسایی

 فرایند آموزشی کشور را باید در نظام ارزشیابی جستجو کرد. مفقودشده رسد حلقهمی
ها، تردید فرایند سنجش با رویكرد سنتی به دالیلی ازجمله کمتر اهمیت دادن به فرایندهای ذهنی و اینكه دانشبی

تواند مورد ارزشیابی قرار دهد، در عصر حاضر کارایی الزم را در نظام جریان عمل نمیهای فراگیران را در ها و نگرشمهارت

ها و حتی نظام آموزشی را ارزیابی کند. به همین دلیل نظام تواند عملكرد فراگیر، مربی، خانوادهآموزشی کشور ندارد و نمی

توان جرایی خود به وجود آورده است که از آن میان میهای اهای اخیر تغییراتی را در ساختار، محتوا و روشآموزشی طی دهه

توجه به تصویب طرح سنجش و ارزشیابی توصیفی اشاره کرد. ارزشیابی توصیفی رویكردی پویا و رشد دهنده است که باهدف 

 محیط روانی بهداشت افزایش و اطالعات آوریجمع ابزارهای تنوع ،کاهش اضطراب امتحان ،های عاطفی و رفتاریبه حیطه

معتبر  تربیتی است که اطالعات الزم، -ای از ارزشیابی تحصیلیتوصیفی شیوه -شده است. الگوی ارزشیابی کیفیتهیه یادگیری

ها و ابزارهای مناسب سنجش جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری را با استفاده از روشو مستند برای شناخت دقیق و همه

نماید و سپس بر اساس یادگیری فراهم می -پوشه کار و مشاهدات در جریان فرایند یاددهی های عملكردی،مانند آزمون

ای منظم و هدفمند بازخوردهای کیفی موردنظر را برای کمك به یادگیری بهتر شده به شیوهآوریاطالعات مستند جمع

 کند.تر ارائه میفراگیران در فضای روانی و عاطفی مطلوب

های ارزشیابی مطرح های شناخت و مقایسه نظامعنوان مالکوه بر ارزشیابی، موارد دیگری نیز بهدر نظام آموزشی عال

ترین ای مهمگونهتوان به میزان پیشرفت فراگیران در آن نظام اشاره کرد. پیشرفت تحصیلی بهها میشوند؛ از این مالکمی

شود. در این میان انگیزه را واسطه عناصر مختلفی ایجاد میهباشد که بهای ارزشیابی از یكدیگر میعامل جداکننده نظام

شود، نقشی واسطه عوامل خارجی ایجاد میعنوان عاملی درونی که بهترین عامل در این زمینه دانست. انگیزه بهتوان مهممی

 تأثیرگذار در فرایند پیشرفت فراگیران دارد.

 

 تعریف پیشرفت تحصیلی -2

 ریاقشار مختلف درگ ها و همهخانواده ان،یمرب است که همواره موردتوجه معلمان، ییهاز مالکا یكی یلیتحص شرفتیپ 

 نیوالد در نظر گرفت. زین آموزشسنجش  یارهایاز مع یكیعنوان به توانیرا م یلیتحص شرفتیدر آموزش بوده است. پ

ی لیتحص شرفتیپ یتیترب انیاما معلمان و مرب کنندیه ماستفاد اریمع نیاز ا شتریب ،در درک و کاربرد سهولت لیبه دلفراگیران 

در سطح دانشگاه و  .برندیمبه کار  تیو ترب میو تعل سیتدر یهاروش تیموفق زانیو م فراگیران تیوضع انیب یبرا شتریب را

ی سنجش ارهایمعیكی از  عنوانبهپیشرفت تحصیلی  کهیطوربهآموزش عالی نیز پیشرفت از اهمیت باالیی برخوردار است، 

به  توانیکه م تذکرشده اس یلیتحص شرفتیاز پ یمختلف فیتعار .شودیمی ارزشیابی در نظر گرفته هاسامانهدانشجویان در 

 :اشاره کرد ریز موارد
وپرورش از آموزش یبرخوردار واسطهبه فراگیران یهادر معلومات و مهارت یفیو ک یکم راتییتغ ی بهلیتحص شرفتیپ -

 (.1۸۳۱ی، مانی)نر شودیم دهیها سنجساالنه آن یکه با معدل درس شودیاطالق م یرسم
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که  دورا یا هر ییهایا نشانه هاشیدرسی که معموالً آزما یهامعلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع -

 (.1۸۳۱شیرانی پور، ) شودیم یریگ، اندازهکنندیمعلمان یا دانش آموزان وضع م

 نهایی مسئول از است عبارت تحصیلی پیشرفت: »سدینویم نیچن، بارهنیدراشیما حیدری به نقل از گیج و برالینر  -

 و هاهیپا تكمیل در فراگیر که سرعتی نیچنهم؛ ردیگیم انجام تربیتی یهاتیفعال آموزش کمك با که فعال یادگیری فرایند

 .(1۸۳۱حیدری، ) «شودیم یریگاندازه وی یماندگعقب یا سرعت و تادگیاف پیش مقدار برحسب و دارد گوناگون درجات

 لهیوسبه معموالًی اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که هامهارتپیشرفت تحصیلی، معلومات یا  -

 (.1۸۳۳ ،نژادعاری ش) شودیمی ریگاندازه -کنندیمکه معلمان برای فراگیران وضع -دوو یا هر  هانشانهو  هاشیآزما

را به هر  هاآن توانیمهستند، اما  رانیبا فراگپیشرفت تحصیلی در مدارس و مرتبط  در موردخاص  طوربهاین تعاریف 

 سطحی از آموزش هم تعمیم داد.

 

 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی -3

عوامل  نیا، هستند یعوامل فرد اولسته د :داد یگروه جا دودر  توانیم یطورکلرا به یلیتحص شرفتیپ برعوامل مؤثر  

 :ندهست ریشامل موارد ز و شوندیمربوط به خود شخص م

 که موردتوافق اکثر روانشناسان فیتعاراین از  یكیدر اند.هوش ذکر کرده یرا برا یمختلف یهافیهوش: روانشناسان تعر

 ،یپرداختن به امور انتزاع ییاند: تواناشده یبندمیدسته تقس سهشده است که در در نظر گرفته یهوش عناصر یبرا باشدیم

 یریپذتیبیشتر باشد ترب هانهیزم نیافراد در هرکدام از ا یی. هرقدر میزان توانایادگیری ییحل کردن مسائل و توانا ییتوانا

 (.1۸۳2 ،)سیف گرددیهموارتر م یمرب یها براو مسیر تربیت آن شودیتر مها راحتآن

هر  یطورکلبه ایکه انسان  است یعامل درون یك زهیوادار کند. انگ یرا به کار یسبب، علت و آنچه کس یعن: به مزهیانگ

 (.1۸۳1 ی،آورد )گنجیموجود زنده را به حرکت درم

خود فرد است که مشخص  نیدارد. ا یبه خود فرد بستگ زین رشانیو تأث باشندیم فراگیر، مربوطفوق به خود  عوامل

را  هایدر کسب توانمند یو ییتوانا زانیمؤثر باشد. هوش فرد م یو یلیتحص شرفتیدر پ زانیوامل چه مع نیا کندیم

انگیزه یكی از  .دهدیسوق ممؤثر عوامل  ریاز هوش و سا تفادهاست که او را در جهت اس یعامل زهیو انگ کندیمشخص م

 .ردیگیمی قرار وردبررسمکه در ادامه بیشتر  هستدر این مقاله  موردتوجهی اصلی محورها

 :است ریعوامل شامل موارد ز نی. اهستندآن وابسته  طیو شرا طیکه به مح شودیم یوم مربوط به عواملد دسته

 یکمتر یکه فشار روان یدر جوفراگیران نشان داده  هم قاتیدارد. تحق ریتأث یلیتحص شرفتیدر پ ی: جو عاطفیجو عاطف

از آنكه به  شتریبفراگیران . برندیسود م شتریکنند، ب تیاحساس امن ی الزمهایراهنماضمن دریافت داشته باشد و در آن 

به عوامل مربوط به  ند،یسرانه توجه نما نهیو هز محیط آموزشیکتابخانه، اندازه  یهاتعداد کتاب ،یكیزیچون امكانات ف یعوامل

 .مدرسه توجه دارند یعاطف طیشرا

. شودیم لیتحص یبرا یبهتر طیشرا باعث فراهم شدن ی آموزشیهاطیمتعهد در مح مجرب و ی: وجود کادرییکادر اجرا

را در طول زمان از خود نشان  یعملكرد بهتر فراگیرانو  شودیم دهید شتریفضاها ب گونهنیدر ا زین یلیتحص شرفتیپ جهیدرنت

 .دهندیم

در  فراگیران یبر رو رگذاریعامل تأث نیترهم: می آموزش را بر عهده دارد(فهیوظمعلم، استاد و هرکسی که ) یمرب

 داینمود پ یمختلف یهادر قالب و شودیشامل م زیرا ن یلیتحص شرفتیپ یرگذاریتأث نیاست. ای آموزشی، مربی هاطیمح

 یكی. اخالق گذاردیماولین عنصری است که بر پیشرفت تحصیلی اثر  یواخالق  گفت که توانیمدر مورد مربی هم . کندیم

به نحو آموزانش را دانشبتواند دارا باشد تا آن را  دیبا دارد بر عهدهی آموزش را فهیوظفردی است که هر  یموارد نیتراز مهم

 یمعلم یهاکنند. مهارت یخود را ط تیموفق ریتا مس نماید تیاست ترب ستهیگونه که شاها را آنکند و آن ییراهنمااحسن 
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از  تواندیم یخوبحرفه را داشته باشد به نیا یالزم برا یهاکه مهارت فردیاست.  نهیزم نیر ااز موارد موردتوجه د گرید یكی

 یلیتحص شرفتیپ زانیدر م تواندیهم م مربی علم و تجربهآموزش دهد.  به فراگیرانو  دیبرآ ی تربیتی خودفهیعهده وظ

در  لیعوامل دخ ریسا یبرا یدرواقع مكمل داشته باشد و یصخا ییکارا تواندینم ییتنهاالبته تجربه به ،مؤثر باشد فراگیران

که علم  یندارد؛ معلم ییکارا ییتنهااست اما به یعامل مهم نكهیباوجودا هم . علم معلمکندیم لیتكم اها رآموزش است و آن

علم و تجربه در کنار  دید. پس باانتقال دهد عمالً آن علم مثمر ثمر نخواهد بو فراگیرانشداشته باشد اما نتواند آن را به  یادیز

مكمل  تواندیم که است یاز عواملدیگر  یكی سیروش تدرالزم را داشته باشند.  یورتا بتوانند بهره رندیعوامل قرار بگ ریسا

در جهت  کندیکه انتخاب م یمناسب یهاسیبا روش تدر تواندیباشد م یکاف علم و تجربه یکه دارا یباشد. معلم هانیا

نداشته  یمناسب سیکه روش تدر یاما معلم گام بردارد؛ها آن یلیتحص شرفتیپکمك به  جهیو درنت فراگیران ترمطلوب زشآمو

 ستهیگونه که شاو آموزش را آن دیبرآ شفیاز عهده وظا تواندینم یخوبهم باشد، به یادیعلم و دانش ز یباشد، هرچند که دارا

 انجام دهد. ،است

 قیموردتحق و کرد مطالعه یاطور جداگانهبه توانیم راها آن ازهرکدام  که است وابسته عواملی هب تحصیلی پیشرفت پس

 بهبود اقدامات این از یكی داد؛ انجام زیادی اقدامات توانیم انتظار، مورد تحصیلی پیشرفت شدن حاصل برایقرارداد.  بررسی و

 مجزاطور به توانیم راهرکدام  که دارد وجود عوامل این بهبود ایبر زیادی یهاست. راها تحصیلی پیشرفت برمؤثر  عوامل

 کیفی ارزشیابی. برد نام عوامل این بهبود یهاکانال وها راه نیمؤثرتر از یكیعنوان به توانیم کیفی ارزشیابی از. نمود بررسی

 و داده قرار پوشش تحت را عوامل این یخوببه است شده ما کشور آموزشی نظام وارد یتازگبه که ارزشیابی نوین روشعنوان به

 .میپردازیم ریتأث این چگونگی بررسی به ادامه در. شودیم تحصیلی پیشرفت موجب

 

 تعاریفی از ارزشیابی کیفی -4

ی متنوع و جدید برای افزایش اعتبار ابزارهای اطالعات از آورجمعارزشیابی توصیفی نوعی از ارزشیابی است که در  -

؛ ردیگیمیادگیری بهره  -و از این اطالعات در رفع موانع یادگیری فراگیر در طول فرایند یاددهی دینمایماستفاده  اطالعات

ی کیفی و توضیحی بازخوردهاو متناسب با نیاز فراگیران از  دینمایمزمینه مشارکت فعال فراگیر را در فرایند یادگیری فراهم 

 (.1۸۳۳ ،رستگار) کندیماستفاده 

فراگیران توجه کند و توصیفی از  جانبههمهبه عمق و کیفیت یادگیری  کندیمرزشیابی توصیفی الگویی است که تالش ا -

)بنی  شودیمی فراگیران هانگرشو  هادانش، هامهارتی توسعهارائه دهد که موجب اصالح و بهبود و  هاآنوضعیت یادگیری 

 (.1۸۳1 ی،اسد

 یافته،تحقق یافته،تحقق ای )کامالًرتبه ایمقوله مقیاس کارگیریبه معنای به طرح مجریان ارزشیابی توصیفی از دیدگاه -

 ابزارهایی و کارنامه توصیفی کارگیریبه نیز ( و2-22ای )جای مقیاس فاصلهبه بنماید( باید بیشتری تالش یافته،تحقق نسبتاً

 (.1۸۳2حسنی، ) است موردنظر مقیاس با بمتناس آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی سنجش و برای

ی کمی، از طریق توجه به جابهبرخالف الگوهای رایج ارزشیابی،  کندیمارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تالش  -

ارائه دهد و  هاآنی برنامه درسی و آموزشی به عمق و کیفیت یادگیری فراگیران توجه کند و توصیفی از وضعیت ارهایمع

 (.1۸۳۱ ی،حصار بانابی را در خدمت یادگیری و آموزش قرار دهد )ارزشی

 همهرا به  هاآن توانیماما  اندذکرشدهفراگیران  باارزشیابی کیفی در مدارس و مرتبط  در موردخاص  طوربهاین تعاریف 

 داد. میتعم ،افتدیماتفاق  هاآنو سایر مراکزی که امر آموزش در  هادانشگاهی آموزشی، اعم از هاطیمح
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 اقدامات ارزشیابی کیفی -5

در دو بخش  توانیمرا  دهدیمی مرتبط با پیشرفت تحصیلی انجام ارهایمعاقداماتی که ارزشیابی کیفی در راستای بهبود 

ت ی پیشرفارهایمعدر ارزشیابی کیفی، انگیزه فراگیران )که یكی از  هاآناول اقداماتی است که با انجام  دستهجای داد: 

ی پیشرفت تحصیلی به ارهایمعی از نتایج ارزشیابی کیفی هم افزایش انگیزه است که یكی از كی .ابدییمتحصیلی است( افزایش 

را نیز  ریتأثی که ارزشیابی کیفی بر روی معلم و معلمی دارد، اشاره کرد. این ریتأثبه  توانیمدوم  دسته. در دیآیمشمار 

 بین ارتباط برقراری و یادگیری چگونگی به معلم توصیفی ارزشیابی رویكرد در چراکه( جای داد، انگیزهاول )در گروه  توانیم

 فعال برای مناسب فرصتآوردن  فراهم با تدریس، و یادگیری بخشیدن بهبود ضمن امر این و کندیم یاژهیو توجه مفاهیم

 یهارقابت کاهش با معلم نیچنهم .شودیم فراگیران زهانگی افزایش سبب آنان یادگیری فرایندهای به توجه و فراگیران بودن

 کردن معنادار و یادگیری کیفیت به فراگیران آن در که آوردیم فراهم را یانهیزم باال نمرات کسب برای نامناسب

 رضایت کسب به معلم مناسب بازخوردهای کنار در نیز ارزشیابی از حاصل نتایج. شندیاندیم روزمره زندگی در شانیهاآموخته

 فراگیران در درست یریگمیتصم و یریپذتیمسئول توانایی ونفس اعتمادبه و هازهیانگ تقویت و روانی بهداشت به توجه خاطر،

در یك گروه  توانیمرا  گذاردیم ریتأثی، اقداماتی در ارزشیابی کیفی که بر پیشرفت تحصیلی طورکلبهپس  .شودیم منتهی

 .شودیمیی است که منجر به افزایش انگیزه فراگیران هاتیفعالجموعه ی کرد و آن مبنددسته

 برای شدهانجام یهاتیفعال برشمردن ضمن کشور منتخب مدارس در توصیفی ارزشیابی طرح آزمایشی اجرای گزارش در

بر  .است شدهاختهپرد آن قوت و ضعف نقاط به نسبت طرح مجریان دیدگاه بررسی توصیفی، به ارزشیابی طرح آزمایشی اجرای

و  عاطفی یهاطهیح به توجّه :است شدهاعالم شرح بدین طرح مثبت پیامدهای و قوت نقاط از گزارش برخی این اساس

 ( افزایشستیب هنمر ژهیونمره )به کسب برای فشار هدف کاهش مستمر، ارزشیابی به توجه امتحان، اضطراب کاهش رفتاری،

 یادگیری، محیط روانی بهداشت افزایش با مدرسه، اولیا تعامل افزایش اطالعات، یآورجمع یابزارها یادگیری، تنوع به عالقه

 (.1۸۳۸ و همكاران، احمدی ی،حسن) آموزدانش تیفعال یافتن ارزش تقلب، دیپد کاهش

ی اگونهبه هانییتبی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی فراگیران تبیین کرد. این نوعبه توانیمرا  هایژگیواز این  هرکدام

 .دگردنیمانگیزه منجر به پیشرفت  واسطهبهو  شوندیمبه انگیزه مرتبط  تیدرنهااین عوامل  همههستند که 

ی مختلفی هاگروهدر  توانیمرا  دهدیمی فراگیران انجام زهیانگاقداماتی که ارزشیابی کیفی در راستای افزایش 

 ی کرد:بنددسته

 گوناگون یهاطهیح به توجه توصیفی، کیفی ارزشیابی اهداف اجرای از یكیطفی و رفتاری: ی عاهاطهیح( توجه به 1

 عالی شورای مجموعه مصوباتاست ) شناختی باالی سطوح و جسمانی اجتماعی، عاطفی، ابعاد در فراگیران شخصیت

 (.1۸۳2 ،وپرورشآموزش

یادگیری  حرکتی، روانی و عاطفی حیطه شناختی، یباال سطوح اهداف دادن پوشش توصیفی ارزشیابی هایویژگی ازجمله

ارزشیابی است. ارزشیابی توصیفی نسبت  با آموزش تلفیق و متنوع یادگیری هایتر و پایدارتر به سبب درگیری با فعالیتعمیق

کشف  بر آن تمرکز و دارد دقت اجرا و قابلیت آوری، کار اخالقی، ارزشیابی به ارزشیابی سنتی مطابقت بیشتری با استانداردهای

 خودش استعداد میزان و خودش بلكه هر فرد با شوندنمی مقایسه فراگیران باهم است؛ فراگیران قوت نقاط و استعدادها
 (.1۸۳۱شریفی،پاشاو  خلقخوش) شودمی سنجیده

تی که در آن که فراگیر متناسب با وضعی شودیمی شخصیتی فراگیران دارد منجر هاطهیحتوجهی که ارزشیابی کیفی به 

از او درخواست نشود. با  اشیشناختقرار دارد، مورد ارزشیابی قرار گیرد و چیزی فراتر از سطوح عاطفی، اجتماعی، جسمانی و 

و هر  رودینمارزشیابی  سؤاالتی یكسان به هاپاسخاز فراگیران انتظار  گاهچیهاست  اتخاذشدهاین رویه که در ارزشیابی کیفی 
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موفق خواهد بود و همین موفقیت  هایابیارزش. با این کار فراگیر همواره در شودیمبا سطح خودش سنجیده فراگیر متناسب 

 .شودیمفراگیر افزایش یابد و افزایش انگیزه موجب پیشرفت تحصیلی وی  زهیانگکه  شودیمباعث 

نفس اعتمادبه تحصیلی، عملكرد دادن نشان برای جدی موانع ایجاد بر عالوه امتحان اضطراب امتحان: اضطراب ( کاهش2

 مبتال «شدهآموخته درماندگی» تحصیلی، به باالتر یهاهیپا به ارتقا با جیتدربه آنان. دهدیم کاهش فراگیران را تحصیلی و کلی

 .(1۸۳2ی،لوح ری)م شوندیم

ای ارزشیابی، همواره موجب ایجاد تنها معیار بر عنوانبهدر ارزشیابی کمی و عددی وجود امتحان پایانی و استناد به آن 

که این خود یكی از عوامل مانع پیشرفت تحصیلی بود. در ارزشیابی کیفی تنها به یك امتحان و نمره  شدیماضطراب در فراگیر 

مستمر  ارزشیابی به توجّه؛ این هستو مالک ارزشیابی فراگیر مجموع عملكرد وی در طول سال تحصیلی  شودینماستناد 

اضطراب و نگرانی ناشی از امتحان را احساس نكند و بتواند عملكرد واقعی خودش را در طول سال  آموزدانشکه  شودیمباعث 

با تالش خودش را به سطح  تواندیمی از زمان عملكرد خوبی نداشته باشد، ابرههکه اگر در  داندیمبه نمایش بگذارد. فراگیر 

و  کندیممستمر نگرانی فراگیر از بحث نمره و امتحان را تا حدودی برطرف  زشیابیار به واقعی خویش برساند. پس این توجّه

، عملكرد مناسب و نزدیك به واقعیت وجودی خودش را هایابیارزشبرای  ازحدشیبفراگیر به دلیل نداشتن استرس و اضطراب 

، موفقیت او در هایابیارزشش اضطراب فراگیر در . با کاهشودیماضطراب در ارزشیابی تا حد زیادی کاسته  ریتأثو  کندیمارائه 

؛ پس ارزشیابی کیفی با شودیمو این موفقیت است که همیشه باعث افزایش انگیزه فراگیر  ابدییمفرایند یادگیری افزایش 

فت تحصیلی که افزایش انگیزه خود عاملی برای پیشر شودیممنجر به افزایش انگیزه  هایابیارزشکاهش اضطراب فراگیران در 

 .هستفراگیران 

 شودیمی اطالعات در ارزشیابی کیفی موجب آورجمعاطالعات: وجود ابزارهای متنوع برای  یآورجمع ابزارهای نوعت( ۸

که فراگیران در طول  شودیمکه توجه فراگیران از امتحان و آزمون پایانی کاسته شود و این کاهش ارزش امتحان پایانی باعث 

ی و نهادینه شدن این فرایند در نظام ارزشیابی ریگشكلتوجه بیشتری نشان دهند.  شدهارائهی هاآموزش سال تحصیلی به

یی گرا ندیفرای پایانی به سمت هاآزمونرا از نتیجه گرایی در  هاآنکه  شودیمی تالشگر در فراگیران اهیروحمنجر به ایجاد 

، رندیفرابگرا  شدهارائهدرس پیش بروند و مطالب  کالس باتحصیلی همواره  فراگیران در طول سال کهیهنگام. سازدیمرهنمون 

تنوع در  واسطهبهی دست خواهند یافت که این پیشرفت مرهون افزایش اهمیت ارزشیابی مستمر امالحظهقابلبه پیشرفت 

 .هستابزارهای ارزشیابی 

فراگیران از ابزارهای توصیفی مانند » :سدینویم، چنین هبارنیدرا( 2221) 2ستو و 1بلوکسامکبری لشكری پور به نقل از 

استفاده از ابزارهای  در مواقعبنابراین یادگیری فراگیران ؛ کنندیمپوشه کار، انجام پروژه، خودارزیابی و ... بیشتر استقبال 

 (.1۸۳۱)لشكری پور، « شودیمارزشیابی توصیفی بیشتر 

اگر نظام : »سدینویم، چنین بارهنیدرا( 222۱) ۸لوبرزسواری به نقل از  یادگیری: محیط روانی بهداشت شی( افزا1

ی باشد که باعث ایجاد جو عاطفی و با روابط اجتماعی باال شود، فراگیران با پیشرفت تحصیلی اگونهبهارزشیابی حاکم بر کالس 

یشرفت تحصیلی فراگیران، یكی از وظایف مهم هر پ ژهیوبهی آموزشی و پرورشی، هاتیفعال. ارزشیابی از شوندیمباالتری روبرو 

توسط معلمان در کالس درس، قبل از آموزش، در جریان آموزش و بعد از آموزش  عمدتاًنظام آموزشی در دنیاست. این عمل 

دافی یك روش جدید ارزشیابی اه عنوانبه(. برای ارزشیابی توصیفی 1۸۳۸)سواری، « شودیمبا مشارکت فعال فراگیران انجام 

 -است، هدف ارزشیابی کیفی توصیفی بهبود کیفیت یادگیری و ارتقا سطح بهداشت روانی محیط یاددهی شدهینیبشیپ

 یادگیری است.

                                                           
1 -Blockam 
2 -West 
3 -Lubbers 
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و افزایش انگیزه نیز عاملی برای پیشرفت تحصیلی به شمار  شوندیمافزایش انگیزه را سبب  تیدرنهااز این موارد  هرکدام

( در مورد ارتباط 1۸۳1همكاران )( در تحقیق خود به نقل از نوحی و 1۸۳۱همكاران )راد و  . در همین رابطه احمدیرودیم

را  هاآنمیزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی  تواندیمکه انگیزه در دانشجویان  انددهیرسانگیزه و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه 

 افزایش دهد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

 

 یریگجهینت -6

ایجاد تغییراتی در وضعیت یادگیری  هاآنکه یكی از  کندیمدی در نظام آموزشی ایجاد ارزشیابی کیفی تغییرات بسیار زیا

، افزایش انگیزه نیز باعث پیشرفت شوندیمی هستند که منجر به ایجاد انگیزه در فراگیران اگونهبه. این تغییرات استفراگیران 

ایجاد انگیزه در فراگیران منجر به پیشرفت  واسطهبهکیفی بدین گونه نتیجه گرفت که ارزشیابی  توانیم. پس شودیمتحصیلی 

ی از فراگیران را از مقطع ابتدایی تا اگستردهاست و طیف  میتعمقابلی یادگیری هاطیمح. این مهم به همه شودیمتحصیلی 

ی نظام ریکارگبهبا ی آموزشی هاطیمحدر همه  توانیم. پس شودیمو مراکز آموزش عالی نیز شامل  هادانشگاهمتوسطه و 

 ارزشیابی کیفی، به پیشرفت تحصیلی در فراگیران آن مجموعه کمك شایانی نمود.

از سایر مراکز  کشدیمآینده این سرزمین را به دوش  معلمانتیتربی که وظیفه امجموعه عنوانبهدانشگاه فرهنگیان 

ارزشیابی کیفی را در  ستیبایمکه  شوندیملمانی بدل . دانشجویان این مجموعه در آینده به معباشدیمدانشگاهی متمایز 

این نظام، فراگیران خود را ارزشیابی نمایند؛ پس اجرای این نوع ارزشیابی در دانشگاه فرهنگیان از  لهیوسبهمدارس اجرا کنند و 

ی وبرترباشد اهمیت  رگرفتهقرای که خودش با ارزشیابی کیفی مورد ارزیابی دانشجو معلماهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

عالوه بر  دانشجو معلمانو  افتدیمی درک خواهد نمود؛ همچنین یادگیری نیز در این فرایند اتفاق راحتبهاین نوع ارزشیابی را 

ی آن را هایکارزهیرو نقاط ضعف و قوت و  شوندیمعینی و ملموس با این روش آشنا  طوربهواحدهای مربوط به این درس، 

 درک خواهند کرد.بهتر 

 

 پیشنهاد برای تحقیقات در این رابطه:

 دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلمانارزشیابی کیفی بر روی انگیزه یادگیری در  ریتأثبررسی  -

 دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلمانارزشیابی کیفی بر روی میزان پیشرفت تحصیلی  ریتأثبررسی  -

 دانشگاه فرهنگیان با در نظر گرفتن شاخص انگیزه دانشجو معلمانمیزان یادگیری  ارزشیابی کیفی بر روی ریتأثبررسی  -

 ی ارزشیابی کیفی و کمی در دانشگاه فرهنگیانهاتفاوتبررسی  -

 عوامل محیطی( با ارزشیابی کیفی) یلیتحصبر پیشرفت  مؤثربررسی رابطه سایر عوامل  -
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 مراجع     

. عوامل ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی، 1۸۳۱شهریور سعادتی م،  ،ی احاجی رضوان ،احمدی راد م -

ی و علوم فرهنگی اجتماعی شناسجامعهسومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، 

 ایران.

 ن نوین.. آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی، تهران: آزمو1۸۳1ی ح، بنی اسد -

 دبستانی.وپرورش پیش. راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی، تهران: دفتر آموزش1۸۳2، حسنی م -

. گزارش اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس منتخب کشور، در 1۸۳۸، همكارانو  حسنی م؛ احمدی ح -

 .وپرورشوزشآم(. دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی، وزارت ۳2-۳۸سال تحصیلی )

 .22 -2۳، صفحات ۸22خالقیت. ماهنامه پیوند، شماره  پرورش برای بستری توصیفی ارزشیابی .1۸۳۱ بانی ز، حصار -

رضایت شغلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی  ریتأث. بررسی 1۸۳۱شهریور حیدری ش، صالح منش ن، حیدری ش، حیدری ن،  -

ی و علوم فرهنگی شناسجامعهری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، دانش آموزان، سومین کنگره علمی پژوهشی سراس

 اجتماعی ایران.

 از مناطق کشور . ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی برخی1۸۳۱شریفی ح، پاشا خلق ا،خوش -

 .11۱ -11۱ ات(، صفح۳۳)مسلسل 1، شماره 22(. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 1۸۳1 -۳۱)

 .موزش، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیتآ خدمت در ارزشیابی 1388 .،ط رستگار -

. شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید 1۸۳۸پاییز و زمستان  سواری ک، نیسی ع، -

 .1۸۳ -1۱۱، صفحات 2، شماره 21چمران اهواز، دوره ششم، سال 

 . روانشناسی پرورشی نوین )ویراست هفتم(. تهران: نشر دوران.1۸۳2، ع فسی -

 تهران. دانشگاه . روانشناسی رشد،1۸۳۳، ع شعاری نژاد  -

 .۱ی، شماره ساالرمردمنشریه  . پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن،1۸۳۱اسفندماه شیرانی پور  ع،  -

 م(. تهران: نشرساوالن.. روانشناسی عمومی )ویراست پنج1۸۳1 ،گنجی ح -

. بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملكرد تحصیلی در دانش آموزان 1۸۳۱ ک، بخشانی ن، سلیمانی م، لشكری پور -

 -2۱۳، صفحات 1طبیب شرق(، شماره ) ، مجله تحقیقات علوم پزشكی زاهدان1۸۳1مقطع راهنمایی شهر زاهدان در سال 

2۱۸. 

 .وپرورشآموزش. تهران: انتشارات وزارت 1۸۳2، وپرورشآموزشالی مجموعه مصوبات شورای ع -

 ابتدایی، پژوهشكده دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت کاهش در امتحان اضطراب سهم بررسی .1۸۳2س،  لوحی میر -

 .تربیت و تعلیم

ی هامهارتی تفكر و هاسبكناختی، . ارتباط سرسختی روانش1۸۳۱بهار ا، ابوالقاسمی ع،  برهمند ی ز،نیمحمدام نریمانی م، -

 .۳۸-12۳، صفحات ۱ی نوین روانشناختی، شماره هاپژوهشاجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

