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ه الگوی ارزشیابی پیشرفت : هدف مقاله حاضر، ارائچکیده 

تحصیلی دوره ابتدايی است. برای تدوين اين الگو از پژوهش 

های مورد نیاز از متخصصان آمیخته اکتشافی استفاده شد. داده

حوزه ارزشیابی با مصاحبه و پرسشنامه گردآوری گرديد. در 

های نیمه ساختاريافته بخش کیفی و کمی با هجده نفر مصاحبه

ساخته را سی نفر از متخصصان تکمیل محقق شد و پرسشنامه

تحلیل آوری شد. برای کردند. نظرات پانصد نفر از معلمان جمع

کدگذاری باز و برای تجزيه و اطالعات بخش کیفی از روش 

گیری چندمعیاره با های بخش کمی از روش تصمیمتحلیل داده

 expertافزار در نرم AHPاستفاده از مدل الکتروتکنیک 

choice .مشخص شد اجرای ارزشیابی دوره ابتدايی  استفاده شد

مؤلفه انسانی، سازمانی و زيرساختی ارتباط دارد. های با مؤلفه

، بیشترين اهمیت را در ارتباط با اجرای الگوی 2با امتیاز « انسانی»

بُعد، امکانات با  13ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی دارد و در بین 

 رين وزن را داشت.باالت 0.524امتیاز 

و پرورش، الگوی اجرای ارزشیابی توصیفی، آموزش  :هاکلیدواژه
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Abstract: The purpose of this study is to 

provide a model for evaluating the academic 

achievement of elementary school. 

Accordingly, exploratory mixed research was 

used for developing this model. In the 

qualitative and quantitative phases, semi-

structured interviews were conducted with 18 

individuals and 30 experts completed the 

researcher-made questionnaire. The opinions 

of 500 teachers were collected. The open 

coding method was used to analyze the 

qualitative part information and the multi-

criteria decision making method was used to 

analyze the quantitative part data using the 

AHP electrotechnical model in Expert Choice 

software. As the finding indicated, the 

implementation of elementary school 

evaluation is related to human, organizational 

and infrastructural components. The human 

component with a score of 2 is the most 

important in relation to the implementation of 

the elementary school evaluation model. 

Among the 13 components, the facility had 

the highest weight with a score of 0.524. 

Keywords: descriptive evaluation, education 
and training, model of educational evaluation.   
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 ارزشیابی تحصیلی.
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 مقدمه 

عنوان بره و پررورشآموزش ازآنجاکه تحول هر جامعه بر تحول نظام آموزشی آن مبتنی است، 

توانرد در خردمت و کمرک بره می 3و فرهنگری 2، اجتمراعی1يکی از ارکران توسرعه اصتصرادی

تواننرد ان هر جامعه میريزبرنامهگذاران و صرار گیرد. در اين راستا سیاست جامعه يافتگیتوسعه

نگری تحلیلی و نظری، روندهای مهم و اساسری آينرده را شناسرايی نمروده و در مک آيندهبه ک

عنوان نهادی که در تربیت نیروی انسانی موردنیراز، به  و پرورشآموزش گام بعدی با توسل به 

 (.2017، 4جانبه صرار دهند )بلبیشترين توانايی و کارايی را دارد، جامعه را در مسیر توسعه همه

، ارزشریابی و پررورشآمروزش  های مهرم(، يکری از مؤلفره2017) 5جاکوال و ورمرن  زعمبه

ی متعرددی درگیرر هابیآسرو  هراچالشبا  حال به تاآموزان است که از گذشته تحصیلی دانش

ها، هردايت به باور متخصصان سنجش آموزش، هدف اساسی نظام سنجش آموخترهبوده است. 

 ؛ شررمیز و دی2011، 7؛ سریندالر2012، 6يرادگیری اسرت )پراوری-فرايند ياددهی سازییو غن

(. در واصع ارزشیابی به عنوان عامرل 2007، 11نومان؛ 2009، 10گیتومر؛ 2010، 9لی؛ 2011، 8وستا

ترديرد ارزشریابی از و بی خش يک برنامره و يرا فرآينرد آموزشری اسرتکننده کیفیت اثربتعیین

رط اساسی ارتقاء کیفیت مستمر در سیستم آموزشی ها برای تضمین کیفیت و شموثرترين روش

ها، ضرمن تمرکرز برر الگوی مناسب سنجش آموخته(. 1396نژاد و اسفندآبادی، است )سبحانی

هرای و تأکید برر رويکررد فراينردی و مسرتمر سرنجش فعالیت آموزانهای فردی دانشتفاوت

يفای نقش سازنده در سراسرر ها و اتا ضمن سنجش میزان آموخته داردسعی  ،يادگیری-ياددهی

را بررای بهبرود سرط  و عمرق يرادگیری و  یچرخه طراحی تا اجرای آموزش، شرراي  مناسرب

ای که ضمن ايجاد بستر مناسب بررای يرادگیری معنرادار، گونهعملکرد فراگیران فراهم نمايد، به

                                                 
1. Economical 

2. Social 

3. Cultural 

4. Ball 

5. Jaakkola & Veermans 

6. Pavri 

7. Sindelar 

8. Shermis& Di Vesta 

9. Lee 

10. Gitomer 

11. Neuman 
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العمر را در مرادام آموزان ايجاد نمايد و احساس نیاز به يادگیریلذت يادگیری را در ذائقه دانش

 .آنان نهادينه کند

 نيتربرجسرتهترين نشرانگر برازده آمروزش، علرم و (، مهم1391عزيزی و حیدری ) زعمبه

؛ نشانگر کاری که يک نظام آموزشی بايد انجام دهرد، پیشررفت تحصریلی يادگیرنردگان اسرت

از  بره ارزشریابیرو موفقیت هر نظام آموزشی بستگی بره ايرن دارد کره آن نظرام چگونره ازاين

هرايی تررين ويژگیکیفیت نظرام ارزشریابی تحصریلی، از مهمديگر یانببهکند. يادگیری اصدام می

  باشد.میامعه تأثیرگذار جاست که در تعالی يا تباهی فرد و 

ها، در همندی از رويکردهای نوين سنجش آموختبهره(، 2007(، و نومان )2010به اعتقاد لی )

دلیل  هشی ضرورت و اهمیت بسیاری دارد، اما اين ضرورت در مقطع ابتدايی بهمه مقاطع آموز

ها آموخته نظام سنجش. دوچندان است، های پايهحساسیت و جايگاه ويژه آن در کسب مهارت

 آمروزان ضرمن کسربای طراحی و اجررا گرردد ترا دانشگونهدر دوره آموزش ابتدايی بايد به

، لرذت شرانیزم برای پرورش ابعراد چندگانره وجودالرصت سازی فهای پايه و فراهممهارت

 . يادگیری را احساس کنند

ی گذشته در ايرران هرم دچرار هاسالهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طی بدين علت، روش

مدار مبتنی توان به تغییر ارزشیابی کمی و نتیجه بارز آن میهای دگرگونی شده است و از جلوه

ی در دوره ابتدايی به ارزشیابی کیفی، مستمر، توصیفی و فرايندمردار مبتنری بر ديدگاه رفتارگراي

 سازنده گرايی( اشاره کرد. ) 1بر ديدگاه ساختگرايی

های علمری يردگاهداز  مترأثرتغییر رويکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ايران، ضمن آنکره 

ی( ايی و سرازنده گرايريادگیری )شناخت گر-ی ياددهیشناسروانمربوط به رويکردهای جديد 

حات گرايی و همسو با گرايش جهانی بره اصرالی فلسفی و تفکر پ  از اثباتهاوهیشو زايیده 

ارد. دهای واصعی نظام ارزشیابی آموزش ابتردايی نیرز ربر  حال به کاستیآموزشی است، درعین

هره ديی در دوره ابتدا آموزاندانش« افت تحصیلی»( و 1390)حسینی، « رغبت تحصیلی»مساله 

الی شرورای عرکرد و در اين شراي  بود کره  متأثرگذاران آموزشی را ی سیاستطورجدبههفتاد 

 توصیفی اصدام نمود.-به تصويب نظام ارزشیابی کیفی 1381در سال  و پرورشآموزش 

                                                 
1. Constructivism 
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وری و بهبرود ارتقراء بهررهی آن بود تا با در پخاص  طوربهنظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 شود. یریهدايت و تسهیل يادگیری و بهبود محی  يادگ ، منجر بهنظام تعلیم و تربیت یاثربخش

اگرر  وباوجوداين، تحقیقات انجام شده حکايت از آن دارد که چنین توفیقی حاصل نشده است 

ت نیرز ها به شرح مواردی از توفیق اصدام شده، موارد متعدد ديگری از مشکالدر برخی پژوهش

 . آشکار گرديده است

(، 2017) 2(، و وانر،، دنر، و دومرا2017) 1زوچ ازجملرهبا توجه به نظرات متخصصانی 

سرازد کره سیاسرت های آموزشی اين واصعیت را آشرکار میتوجه به ارزشیابی توصیفی در نظام

اشاعه و استقرار رويکرد جديد ارزشیابی، امر مهمی است که مسئوالن و رهبران آموزشی گاهی 

 کنند. آن توجه نمیدصت به اوصات به

یفی بره تواند همچنان مديران را در مواجهه با مشکالت ارزشیابی توصگرچه چنین تبیینی می

نرین يابد، اما چاين نظريه متمايل کند که با تغییر مديريت )شايد هم مديران!( وضعیت بهبود می

مرل دارای الگوهرای ع»باوری تقلیل دادن واصعیت يک مساله اساسی بره سرطحی نرازل اسرت. 

 بتواننرد هراآنتحقق يابد تا  هاآنصابلیت بنیادی عملکردی نیازمند آن هستند که شراي  اجرايی 

ز ا(. تردار  شرراي  اجرايری، موضروعی متفراوت 1396پور، )موسی« آثار خود را آشکار کنند

های يک الگوست. همین ايده سبب شد تا ايرن پرسرش مطررح گرردد کره اصتضرائات و صابلیت

حرال، اعتقراد برر آن اجرای ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدايی ايران کدام است؟ درعین شراي 

 است که اين موضوع فراتر از الگوی ارزشیابی توصیفی جاری در کشرور صابرل طررح اسرت و

 توان به اجرای ارزشریابی پیشررفت تحصریلی در دورهتر آن است که چگونه میپرسش اساسی

 ابتدايی اصدام کرد؟

هايی هم مواجه بوده است کره از آن یابی پیشرفت تحصیلی با رويکرد توصیفی با چالشارزش

آمروزان توان به کمبود معلمان با کیفیت و توانمند در کالس درس، تعداد براالی دانشجمله می

در کالس درس، عدم آمادگی کامل مدارس برای رويارويی با اين نوع شیوه ارزشیابی )صالحی 

(؛ عدم برنامه صرحی  معلمران و مسرئولین بررای ايجراد رصابرت سرالم برین 1394و همکاران، 

آموزان با اين نروع آموزان، نگرش منفی معلمان دوره ابتدايی، عدم توجه به خالصیت دانشدانش

                                                 
1. Zoch 

2. Wanga, Dengb & Dua 
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آمروزان، نامشرخص برودن نترايز ارزشریابی بررای احتمال کم سرواد بارآمردن دانشارزشیابی، 

(؛ اشاره کررد. بنرابراين 2017، 1)انگلیش زياد برای ارزشیابی آموان و والدين، صرف زماندانش

ها و ترأثیرات آن برر کیفیرت يرادگیری از يکسو، با توجه به اهمیت واالی نظام سنجش آموخته

آموزان و فرآيند ياددهی و يادگیری و همچنین گذشت بیش از يک دهه از زمران اجررای دانش

سرازی ايرن رويره در نظرام آمروزش اشی از جاریطرح ارزشیابی توصیفی، بررسی پیامدهای ن

تواند در افرزايش شرناخت و ارتقرای کارآمردی، های احتمالی آن، میابتدايی و شناسايی آسیب

 نقش اساسی داشته باشد.

جهرت  آن اهمیت پرداختن به اين مسئله ضرورت ارائه الگوی اجرای ارزشریابی تحصریلی از

ح نظرام ين راهبردهرای اصرالتررمهمابتدايی، يکری از  رهدو آموزشی نظام باشد که تغییر درمی

 فراينردهای بره توصریفی ارزشریابی کراربرد (. هرچند2017آموزشی است )ريدر و همکاران، 

 در و گرددنمی محدود آموزاندانش تحصیلی پیشرفت سنجش برای مکانیزمی ارائه و آموزشی

 اين باشدمی تأملصابل میان اين در آنچه ااست، ام پرکاربرد بسیار کودکان رفتاری مسائل تحلیل

گردنرد نمری تبیرین روشرنیبه توصریفی ارزشریابی در اسرتفاده مورد هایروش اغلب که است

 و هرایارزشریاب بهبرود برای هاتالش بیشتر که است آن مبین هاپژوهش نتايز (؛2007)مورفی، 

 مرکرزمت حروزه، ايرن موجرود کالاشر بازبینی ارزشیابی، بر در توصیفی رويکردهای از استفاده

 هستند. 

 تغییرر موفقیرت گیررد کره عردمهمچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر از آنجا نشرأت می

 رتغییر عملکردهرای و اصرول در  بردون نظرام آموزشری در رويکردهرا يا ها، فرايندهابرنامه

 هایمرهبرنا ديگر، اجررایعبارتبره اسرت. آموزش مجريران بدون و معلمان توس  پیشنهادی

 همواجر معلمران همیاری و پذيرش، همراهی با کهدرصورتی تربیت و تعلیم حوزه آفرينتحول

 و هرا(. همچنرین کاسرتی1389شد )زمانی فررد و همکراران،  خواهد روروبه مشکل نگردد، با

هرا و های واردشده متعدد به ارزشیابی تحصیلی و نیز برخی شکستهای موجود، آسیبناکامی

ن بره های الگوی کنونی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدايی موجب گرديرده ترا پررداختیقیکم توف

 .موضوع ارائه الگوی اجرايی ارزشیابی تحصیلی در دوره ابتدايی مورد نظر صرار گیرد

                                                 
1. English 
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 پیشینه پژوهش

هرايی در دهد ارزشیابی توصیفی با مسرالهمطالعات متعددی در ايران و خارج از ايران نشان می

شریابی اجرای الگوی ارز« پیامد»ها بر موضوع (. تمرکز اين پژوهش1ه است )جدول اجرا مواج

ق يا کراهش تواند به ايجاد تعلاست. البته آگاهی از پیامدهای اجرای يک الگو می بودهتوصیفی 

ترر از شرناخت بهسازی و بهبود آن باشد. آنچه ضروری در خدمتتواند آن کمک کند، اما نمی

جررا اين مقاله به بحث چگونگی اباشد. در علت تحقق آن دستاوردها می پیامدهاست، شناخت

رود ها از منظری ديگر است. ايرن وپرداخته شده است و اين عمل نوعی ورود به موضوع علت

ترا کنرد، شرايد که هم امکانی برای مقايسه و راهی برای خروج از مشکل ارائره مری جهتازآن

ت بره و مديران حوزه مربوطه که سرشرار از بردبینی نسرب ناندرکارادستی بتواند در میان حد

 پژوهش هستند، مفیدتر باشد. 
 هاهای مربوط و نتايز آن: خالصه پژوهش1جدول 

پژوهشگر و 

 سال انجام 

 نتایج اصلی پژوهش موضوع مورد بررسی

 1کیم

2020 

کیفیت فعالیت 

نومعلمان و استفاده 

آنان از ارزشیابی 

 توصیفی

شران داد کره ارزشریابی کیفری در نومعلمران منجرر بره نتايز پژوهش ن

ها و جديت آنران شرده اسرت. پذيری، کیفیت فعالیتافزايش مسئولیت

های ارزشریابی وی همچنین نشان داد که نومعلمان از همه ابعاد و جنبه

 . توصیفی آگاه نبودند و اين ممکن است عمل آنان را دچار مشکل کند

 2گو و واران

2019 

ارزشیابی  نقاط صوت

توصیفی در دوره 

 ابتدايی

شان ندر پژوهشی به ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدايی پرداختند و 

مله دادند که اين نوع ارزشیابی دارای نقاط صوت متعددی است؛ ازج

ا رآموزان و معلم دهد و دانشآموزان را کاهش میآنکه استرس دانش

ز ره اه دلیل امتحان و نمآموزان بکند و دانشباهم دوست و همکار می

 ترسند. معلم نمی

کیم و 

 3همکاران

2018 

استفاده از روش 

ارزشیابی توصیفی در 

 درس رياضی

آنان نشان دادند که معلمان رياضی استفاده از ارزشیابی توصیفی را 

آموزان برای بررسی فرآيند تفکر و فرآيند حل مسئله توس  دانش

که در مدارس ابتدايی موضوعات کافی  دانند؛ اما باور دارندمناسب می

برای ارزشیابی توصیفی موجود نیست. آنان نشان دادند که معلمان 

                                                 
1. Kim 

2. Gu. Y. & Warren 

3. Kim & Et Al 
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های خود از روش ارزشیابی بار در ماه در کالس 7تا  4ابتدايی حدود 

معلمان از اين روش ارزيابی  %90کنند. بیش از توصیفی استفاده می

 کردند. زان استفاده میآموبرای بهبود خالصیت و تفکر رياضی دانش

وانگا، دنگ 

 1و دوما

2017 

 

مزايا و معايب 

 ارزشیابی توصیفی

در اين بررسی آشکار شده است که ارزشیابی توصیفی در مقطع 

ن آموزاابتدايی راهکار مناسبی جهت از بین بردن استرس امتحان دانش

 آموزان تأثیر مثبت و مستقیمباشد و بر پیشرفت تحصیلی دانشیم

ی به توجهکمارد. آنان همچنین آشکار ساختند که عواملی مانند د

تًا نسب بر بودن اجرای کامل ارزشیابی، آگاهیآموزان مستعد، زماندانش

توجهی پايین معلمان از اجرای دصیق اين ارزشیابی و افزايش بی

های یامدآموزان به مقوله امتحان با توجه به حذف نمره، ازجمله پدانش

 توصیفی است.ارزشیابی 

 2بل

2017 

مزايا و معايب 

 ارزشیابی توصیفی

تواند در شناسايی و پرورش ارزشیابی توصیفی دوره ابتدايی می

اء ارتق آموزان، اصالح، بهبود وو عاليق دانش هايیتوانااستعدادها و 

يند فرا آموزان و والدين ازيادگیری، آگاه ساختن دانش-فرايند ياددهی

، بیتی و جلب مشارکت آنان برای بهبود عملکردتر-پیشرفت تحصیلی

 ی درریگمیتصممنظور تقويت انگیزه يادگیری و ايجاد زمینه مناسب به

ين، آموزان به پايه باالتر مفید باشد. باوجوداخصوص ارتقاء دانش

لمان بربودن آن به طور کامل توس  معارزشیابی توصیفی به سبب زمان

آموزان ق وضعیت دصیق تحصیلی دانششود و به توصیف دصیاجرا نمی

 کند.آموزان ايجاد نمیشود و انگیزه الزم را در دانشمنجر نمی

وان اسچندل، 

آیزنبرگ، 

والنته و 

 3اسپینراد

2015 

مزايا و معايب 

 ارزشیابی توصیفی

ر آموزان دارای روحیه احساسی باال، داين پژوهش نشان داد دانش

دارند. گرچه پیشرفت تحصیلی ارزشیابی توصیفی عملکرد بهتری 

 آموزانآموزان ارتباط معناداری با جنسیت نشان نداد، اما دانشدانش

ن نشا نسبت به مشارکت در ارزشیابی خود، ابراز رضايت کردند. نتايز

آموزان بااليی در دانش نف اعتمادبهداد ارزشیابی توصیفی توانسته 

ها و ن آنآموزان و والديشايجاد نمايد، اما در افزايش همکاری بین دان

 های مشارکتی، مؤثر نبوده است.تقويت سیستم

                                                 
1. Wanga, Dengb & Dua 

2. Ball 

3. Vanschyndel, Eisenberg, Valiente & Spinrad 
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 بیگلری

2011 

بررسی ارزشیابی 

توصیفی در سیستم 

 و پرورشآموزش 

 ايران

ايران  و پرورشآموزش در پژوهشی به ارزشیابی توصیفی در سیستم  

ت. معلم، مورد بررسی صرار گرف 40پرداخت. در اين پژوهش ديدگاه 

 ارزشیابی توصیفی عبارت چالش تريناصلیپژوهش نشان داد  نتايز

مناسب،  آموزش لیصب از هايیزيرساخت سازیآماده عدماست از: 

 ی اين ارزشیابی.اجرا زهیانگ و زاتیتجه و امکانات

 ادیب منش

1398 

مزايا و معايب 

 ارزشیابی توصیفی

ی در اين پژوهش آشکار شد که ارزشیابی توصیفی دارای پیامدها

 مثبت و منفی بوده است. پیامدهای مثبت آن شامل شش مورد بدين

يش پويا شدن فرآيند ارزشیابی، کاهش استرس و افزا»اند شرح بوده

نف ، مطابقت با معیارهای سنجش اصیل، حل مشکل اعتمادبه

و پیامدهای « مردودی، رشد مهارت صضاوت، تقويت روحیه همکاری

آموزان کاهش انگیزه دانش»ين منفی آن شامل هفت مورد با عناو

ز بر بودن(، نامشخص بودن مفهوم و نتايمستعد، مشکل زمان )زمان

جم حارزشیابی، مشکالت متعدد در اجرای ارزشیابی به دلیل افزايش 

 آموزان،ها، عدم ارائه اطالعات دصیق از وضعیت تحصیلی دانشفعالیت

 «دارعمیق و معناعدم امکانات کافی برای ارزشیابی و کاهش يادگیری 

 بوده است.  

فاتح نژاد و 

 اندیشمند

1398 

پیامدهای مثبت 

استفاده از روش 

 ارزشیابی توصیفی

نفی اين پژوهش نشان داد ارزشیابی توصیفی دارای شش مورد پیامد م

 ضعیف، افت آموزاندانش تالش کیفیت و میزان کاهش»بوده است: 

 ارزشیابی هایبودن گزاره وممستعد، نامفه آموزاندانش در انگیزه شديد

 تعیین آموزان، دشواریدانش يا و والدين برای مجدد توضی  به نیاز و

 ی وارزشیاب نوع به توجه با آموزانسوادی دانشآموزان، کمدانش سط 

 «. آن بندیجمع و ترم آخر ارزشیابی مشکالت

صالحی، 

بازرگان، 

صادقی و 

 شکوهی یکتا

1394 

پیامدهای مثبت 

ده از روش استفا

 ارزشیابی توصیفی

در اين پژوهش آشکار شده است که نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی 

آموزان در شش دسته کاهش شوق، حساسیت و انگیزه تالش دانش

نسبت به يادگیری و تحصیل، افزايش افت يادگیری و دامن زدن به 

آموزان و آموزان، کاهش عدالت در سنجش دانشسوادی دانشکم

آموزان و تبعات ناشی از آن، ، کاهش افراطی استرس دانشتبعات آن

افزايش فشار روانی و جسمی پردامنه بر معلمان و عدم تناسب بین 

امکانات موجود و الزامات خواسته شده در ارزشیابی توصیفی صرار 
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دادند و همچنین نقاط صوت ارزشیابی توصیفی در هشت دسته شامل 

آموزان، رست اسامی دانشحذف زحمت معلمان برای نگارش فه

آموزان، کاهش های متعدد در ارزيابی دانشامکان استفاده از روش

آموزان، کاهش آموزان، فرآيندی بودن سنجش دانشاسترس دانش

دردسرهای معلمان در خصوص پاسخگويی به والدين، کاهش پديده 

آموزان به خاطر ضعف مطالعه شب امتحان، حل مسئله مردودی دانش

پذيری بیشتر ارزشیابی توصیفی و عرصه عمل درس، انعطاف در يک

 باشد.تر معلم میوسیع

خصالی، 

صالحی و 

 بهرامی

1394 

بهبود کیفیت کمک به 

نظام ارزشیابی 

توصیفی در مدارس 

 يیابتدا

، رکردنتايز پژوهش نشان داد معلمان نسبت به اهداف، شیوه اجرا، کا

که  های فراوانی دارنديهالگتجويز و تعمیم اين برنامه، نقدها و 

ايی اند شنیده شود. تدار  سازوکارهای منسجم و با ضمانت اجريلما

 های آنان در اينینگرانباال و پیگیری، پاسخگويی به نقدها و 

 تواند به بهبود کیفیتیمخصوص و همچنین ارتقای شراي  موجود، 

  يی کمک شايانی کند.ابتدانظام ارزشیابی توصیفی در مدارس 

 تونی

1394 

نگرش و تجارب 

 معلمان از ارزشیابی 

در تحقیقی به بررسی نگرش و تجارب معلمان در خصوص تحقق 

 اهداف ارزشیابی توصیفی در دوره دوم ابتدايی پرداخت. نتايز

 بود آن دهندهنشانپرسشنامه(  و پژوهش )مصاحبه ابزار از آمدهدستبه

 ققتح در توصیفی ارزشیابی ابتدايی معلمان ديدگاه از یطورکلبه که

و ش آموز اهداف بر آموزان، تأکیددانش يادگیری کیفیت اهداف، بهبود

 بمناس زمینه نمودن ، فراهمهاکتاب محتوای بر تأکید یجابه پرورش

 روانی بهداشت افزايش و امتحانات پايانی مطلق حاکمیت حذف برای

 حذف هدف نهات و است داشته مطلوبی یرتأث يادگیری-ياددهی محی 

 شد.  ارزيابی نامطلوب حد در آموزاندانش يیگرا یستب فرهن،

 

 

 

 

 

 روش پژوهش
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اول کیفی »مورد استفاده صرار گرفت و طرح  1در اين پژوهش، روش تحقیق آمیخته )ترکیبی(

 مبنای عمل بود. « بعد کمی

ارزشریابی  رسران را کلیره متخصصران حروزهدر مرحله  کیفری، جامعره اطرالع  مرحله  کیفی:

دادند و مال  انتخاب آنان درگیری  ويژه ارزشیابی تحصیلی مقطع ابتدايی( تشکیلتحصیلی )به

 گیرریکنندگان به شیوه نمونهمشارکتمستقیم با ارزشیابی توصیفی و تجربه باالی آنان برود. 

نرد تعیرین گرديرد. در فراي« اشرباع نظرری»و حجم نمونه به شیوه ، انتخاب شدند 2گروه بارز

آوری اطالعات استمرار يافت. دلیرل مصاحبه، از نفر پانزدهم، تکرار آغاز و تا نفر هجدهم جمع

انتخاب و تمرکز بر متخصصان ارزشیابی تحصیلی مقطع ابتدايی، درگیری مستقیم اين افرراد برا 

ايرن « برارز برودن»آموزان و آگاهی کامل نسبت به موضوع پژوهش بود. معیرار ارزشیابی دانش

 اص برای ورود به مصاحبه شامل موارد زير بود:اشخ

 تجربه کافی در عرصه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -

ل و داشتن مقاله علمی و يا کتاب در خصوص مباحث مربوط به ارزشیابی تحصیلی در محافر -

 های علمی نشست

 (.2آموزان )جدول مشارکت مستقیم و مستمر در امر ارزشیابی دانش -
 رسانهای اساسی گروه اطالع: ويژگی2جدول 

سابقه  ردیف

 خدمت

سابقه 

 تدریس

مدرک 

 تحصیلی

سابقه  ردیف

 خدمت

سابقه 

 تدریس

مدرک 

 تحصیلی

 دکتری سال 20 سال 24 10 دکتری سال 12 سال 22 1

 دکتری سال 19 سال 22 11 دکتری سال 20 سال 28 2

 دکتری سال 16 سال 19 12 دکتری سال 15 سال 25 3

 دکتری سال 23 سال 26 13 دکتری سال 10 سال 12 4

 دکتری سال 25 سال 29 14 دکتری سال 15 سال  18 5

 دکتری سال 20 سال 23 15 دکتری سال 17 سال 19 6

 دکتری سال 24 سال 28 16 دکتری سال 14 سال 18 7

 دکتری سال 25 سال 29 17 دکتری سال 13 سال 16 8

                                                 
1. Mixed Method 

2. Intensity Sampling Method 
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سابقه  ردیف

 خدمت

سابقه 

 تدریس

مدرک 

 تحصیلی

سابقه  ردیف

 خدمت

سابقه 

 تدریس

مدرک 

 تحصیلی

 دکتری سال 21 سال 26 18 دکتری سال 12 سال 14 9

به با مصاح های نیمه ساختاريافته استفاده شد. سؤاالتبرای گردآوری اطالعات از مصاحبه

ی عمیق گوهاکمک و الهام از مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شناسايی و تنظیم گرديد و در گفت

 آوری شد.و گاه مکرر، اطالعات جمع

تفاده از روش دوين گرديد و بعد با اسرسان تبرای تحلیل اطالعات، ابتدا مصاحبه هر اطالع

چند  انجام گرفت. تحلیل اطالعات کیفی، طی هاآنکدگذاری باز، محوری و منتخب تحلیل 

( 4ها؛ ه( کدگذاری داد3ها؛ دهی داده( سازمان2ها؛ ( مرور داده1مرحله به انجام رسید: 

( 7مده؛ لی يا محورهای ع( ايجاد مقوالت اص6( ايجاد مقوالت فرعی؛ 5ها؛ بندی دادهطبقه

 تدوين گزارش.

ه ود کدر مرحله کمی دو گروه مشارکت داشتند: گروه اول شامل متخصصانی ب مرحله  کمی:

انتخاب  نفر بود. اين گروه 30 هاآنهمانند بخش کیفی، شناسايی و انتخاب شدند و تعداد 

ی تحصیلی اجرای ارزشیابهای الگوی ، ابعاد و شاخصهامؤلفهشدند تا به اعالم نظر درباره 

م بوده معل 500شامل  هاآناصدام کنند. گروه دوم شامل معلمان مدارس ابتدايی بود و جمعیت 

. ب شدندالگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی انتخا« اعتباريابی میدانی»است. اين گروه برای 

ورد مصعیت اب موارزي عنوانبهکسانی که در عرصه عمل فعالیت داشتند،  عنوانبهنظرات آنان، 

 نظر بوده است. 

امه ابزار کسب اطالعات در هر دو گروه متخصصان و معلمان، پرسشنامه بود. پرسشن

بندی ها با درجه، ابعاد و شاخصهامؤلفهمتخصصان برای سنجش اولويت )اهمیت( هر يک از 

رسشنامه پنفره متخصصان پاسخ دادند.  30تشکیل شده بود. اين پرسشنامه را همه گروه  1-5

توای اين آن را تکمیل و عودت دادند. مح نفر از معلمان 441دوم مربوط به معلمان بود و 

 پرسشنامه نیز همانند پرسشنامه متخصصان بود. 

برای بررسی وضعیت پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار 

دست آمد. با توجه به نتايز حاصله از به  0.925ها و شاخص 0.879آلفای کرونباخ ابعاد 
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حاصل شده که  0.7های تحقیق باالتر از آزمون آلفای کرونباخ، پايايی ابعاد و شاخص

 است.  صبولصابليیدکننده پايايی تأ

ک و از تکنی« الکتر»های بخش کمی مربوط به متخصصان، از مدل برای تحلیل داده

های بخش کمی برای تحلیل داده نیهمچن د.( استفاده گرديAPAها )بندی شاخصيتاولو

 یاملع لیتحل ازی اجرای ارزشیابی تحصیلی، الگومیدانی  یابيعنوان اعتباربهمربوط به معلمان 

 استفاده شد. یديیو تأ یاکتشاف

 های پژوهشیافته

 الگوی اجررای ارزشریابی تحصریلی دوره»های بخش کیفی: در پاسخ به این پرسش که یافته

تحلیرل اطالعرات نشران داد کره  «هايی اسرت؟ها و شراخصامل چره ابعراد، مؤلفرهابتدايی شر

« سرانیان»و « سازمانی»، «زيرساختی» مؤلفهمتخصصان حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر سه 

زيرسراختی  مؤلفهاند. های اساسی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تأکید نهادهمؤلفه عنوانبه

سرت: ای بنیادين عمل آموزش است، دارای دو بعد اساسی صلمداد شرده هاکه متمرکز بر پديده

و  شآموز»ز: اامکانات و منابع مالی. برای مولفه سازمانی، پنز بعد اعالم شده است که عبارتند 

نسانی متشکل و مولفه ا« امور محتوايی»، «امور اجرايی»، «نظارت»، «يیو کارا عملکرد»، «یآگاه

 یانرو-شخصیتی»، «یرشد اجتماع»، «يریپذانعطاف»، «شناختی»است: از شش بعد صلمداد شده 

ين ابعاد، ابرای فهم و تشخیص هر يک از «. و معلمان اولیا»و « يادگیری-تحصیلی»، «آموزدانش

ول هايی معرفی شده است که شمار آنها در اينجا، نود و شش مورد تعیین گرديد )جردشاخص

3  .) 

 های اجرای ارزشیابی تحصیلیشاخص ها، ابعاد ومؤلفه: 3جدول 

 هاشاخص ابعاد هامؤلفه

یراز بررای اجررای طررح، امکانرات مدرسره، امکانرات موردنهای زيرساخت امکانات زیرساختی

 و پرورشآموزش 

 بودجه اجرای دصیق طرح، هزينه انجام طرح مالی

یفی، آمروزش ضرمن توصر یابیارزشر یسرازمدلمنابع و برنامره آموزشری،  آموزش و آگاهی سازمانی

خدمت، آموزش و آگاهی معلمان از ارزشیابی توصریفی، آمروزش و آگراهی 

آمروزان مديران مدرسه از ارزشیابی توصیفی، آموزش و آگاهی والدين دانش

آموزان از ارزشریابی توصریفی، از ارزشیابی توصیفی، آموزش و آگاهی دانش
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 هاشاخص ابعاد هامؤلفه

 آموزشی نظامبهاعتماد 

، آمروزاندانش یلیتحصر یشررفتپ یفیتکآموزان، بهبود د يادگیری دانشبهبو عملکرد و کارايی

آمروزان، تشرخیص کامرل میزان بازدهی ارزشیابی توصیفی در سنجش دانش

 هرایهرايش، آزمرونيیآمروز برا توانراسنجش دانشآموزان، نتايز کار دانش

و مدارس، برداشته شدن جرو خشرک و  سنجش عملکرد معلمانعملکردی، 

آموز در س، بازخورد مثبت از ارزشیابی، سنجش عملکرد دانشمصنوعی کال

 کل سال تحصیلی

، آمروزانبر دانرش معلمان نظارت روزانهی  ارزشیابی، صح ینظارت بر اجرا نظارتی

 آموزآموزان، گزارش عمیق پیشرفت دانشنظارت والدين بر دانش

در توصریفی  یابیزشرار یعلمر يرهپایری ارزشیابی توصیفی در عمل، کارگبه اجرايی

، کیفیت انجام ارزشیابی توصیفی، اجررای صرحی  ارزشریابی توصریفی، عمل

هرای ارزشریابی توصریفی، انجام ارزشیابی توصیفی، حجم آزمرون زمانمدت

 اجرايی، شفافیت ارزشیابی، دشواری تعیرین سرط  هایدستورالعمل یتشفاف

 ، تنوع ابزارهاهافرم یهمپوشانآموزان، دانش

ی ارزشیابی سرنتی، متناسرب برودن جابهحاکم شدن روح ارزشیابی توصیفی  يیمحتوا

کیفری  –ارزشیابی توصیفی  سازیفرهن،کیفیت و کمیت محتوای ارزشیابی، 

سرب تنایفی، توصر ارزشیابی یفلسفهين؛ توجیه والد يران ومدبرای معلمان، 

یری کارگهبریلی، تناسب ضواب  با مقاطع تحص ینب یهماهنگيی، با دوره ابتدا

 ارزشیابی، تطابق محتوای دروس با رويکرد ارزشیابی توصیفی

و  يسرتهآمروزان شاشرناخت دانش، آموزاندانش ها و مهارتصابلیتشناخت  شناختی انسانی

 آموزاندانش آموزان، رفتارسنجی، شناخت نقاط صوت و ضعف دانشتوانمند

-از دانرش معلرممنصفانه  صحی  و صضاوتآموزان(، )سنجش رفتاری دانش

 آموزانآموزان، شناخت والدين از وضعیت درسی دانش

 مسرتمر برودنیفی، توصر یابیارزش يايیپومیزان نوآوری ارزشیابی توصیفی،  يریپذانعطاف

ارزشریابی توصریفی، برا اهرداف  یبرنامه درسر یهماهنگیفی، توصیابی ارزش

 ارزشیابی توصیفی با اهدافابزارهای آموزشی  یهماهنگ

 د اجتماعیرش

)مهارت  

 اجتماعی(

برین  ی و کرارگروهیهمکرارآمروزان، تقويرت روحیره دانش انضباطنظم و 

، افرزايش تعامرل برین آمروزاندانشپذيری یتمسرئول ، افرزايشآموزاندانش

  آموزان با والدينآموزان و معلمان، افزايش تعامل )درسی( دانشدانش



... یلیتحص شرفتیپ یابیارزش یاجرا یالگو یدانیم یابيو اعتبار یطراح  

97 

 

 هاشاخص ابعاد هامؤلفه

 -شخصیتی 

 آموزروانی دانش

 آرامرش، رصابرت سرالم، نف اعتمادبرهمنردی، افرزايش بهبود انگیزه و عالصه

، کاهش استرس و اضطراب )ناشری از امتحانرات(، سرط  آموزدانش یروح

مطلوب استرس )استرس مفید(، افزايش خالصیت و نوآوری، حر  تبعری  

آمروزان آموزان پررتالش، ناديرده گررفتن شردن توانرايی دانرشدر بین دانش

 آمروز، افرزايششنوی از معلمان، پیوند عاطفی معلم و دانرشحرف پرتالش،

آمروزان در انجرام آمروزان خجرالتی، افرزايش حساسریت دانشفعالیت دانش

-آموز، افزايش تحرکات ذهنی دانرشتکالیف، افزايش ح  کنجکاوی دانش

-انرشدآموزان، مقايسه دانش های رشدجانبه به تمامی جنبهتوجه همهآموز، 

 خود نه با ديگران آموز با

 -تحصیلی 

 يادگیری

 آموزش تفسیر و تحلیل، ماندگاری آموزشی، يادگیری بر اسراس تجربره )در

مقابررل حفررو دروس(، تعمیررق يررادگیری، يررادگیری عملکررردی، يررادگیری 

آمروزان، يرادگیری تفکرر نقرادی و نقدپرذيری کاربردی، کیفیت درسی دانش

 آموزنشآموز، جلوگیری از افت تحصیلی دادانش

ش آموزان( به پیشرفت تحصریلی، تغییرر نگررافزايش توصعات )اولیا و دانش اولیا و معلمان

 یآرامش روحگیری )نمره بیست(، ها، کاهش حساسیت اولیا به نمرهخانواده

رای بر، انگیزه يا سرخوردگی معلمان و مديران در اجرا، حجم زياد کار معلم

 ارزياب، افزايش اختیارات معلم عنوانبهمعلمان، حفو شأن معلم، 

 

 های بخش کمی: یافته
های ارزشیابی ها و شاخصابعاد؛ مولفه»در تحلیل کمّی اطالعات، اين پرسش مورد نظر بود که 

های حاصل از نظرخرواهی تحلیل داده «تحصیلی دوره ابتدايی از چه اولويتی برخوردار هستند؟

مؤلفه زيرساختی بررای اجررای الگروی ارزشریابی  از متخصصان نشان داد که در صضاوت آنان،

اجررای  الزمرهکرافی امکانرات باشرد؛ امرا کننرده نمریتحصیلی دوره ابتدايی دارای نقش تعیین

مؤلفه سازمانی نیز . همچنین، در ارزيابی گروه متخصصان، است تحصیلیارزشیابی آمیز موفقت

نیست. آنچه بررای اجررای ارزشریابی از اهمیت بااليی در اجرای ارزشیابی تحصیلی برخوردار 

اسرت. از نظرر آنران، « مولفره انسرانی»تحصیلی از نگاه اين گروه دارای ارزش اساسری اسرت، 

توانرد ضرامن موفقیرت آن رکاران و ذينفعان ارزشیابی تحصیلی میداندست« آموزش و آگاهی»

ان، مسئولین و شود. برای آنان نوع صضاوت معلمباشد و اين موضوع نوعی آگاهی محسوب می
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لی، مهم است و آنان باور دارنرد کره ايرن موضروع یآموزان نسبت به ارزشیابی تحصاولیا دانش

هرای آنهاست. البته شرح مولفره انسرانی، گسرترده اسرت و جنبره« آگاهی و آموزش»مربوط به 

 نفعراناندرکاران و ذیمختلف حیات انسانی از دانش و باور و نگرش تا اهداف و اعمال دست

 (.4شود )جدول را شامل می
 های ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايیی مؤلفهبندرتبه: ماتري  اولیه مدل الکتر در 4جدول 

 پاسخ

 دهندگان

مؤلفه 

 زیرساختی

مؤلفه 

 سازمانی

مؤلفه 

 انسانی

 پاسخ

 دهندگان

مؤلفه 

 زیرساختی

مؤلفه 

 سازمانی

مؤلفه 

 انسانی

 2.81 2.58 2.5 16متخصص  2.88 2.61 2.24 1متخصص 

 2.82 2.43 2.34 17متخصص  2.57 2.46 2.37 2متخصص 

 2.49 2.47 2.53 18متخصص  2.75 2.7 2.41 3متخصص 

 2.66 2.63 2.37 19متخصص  2.53 2.49 2.22 4متخصص 

 2.67 2.78 2.36 20متخصص  2.77 2.74 2.3 5متخصص 

 2.73 2.69 2.22 21متخصص  2.86 2.61 2.74 6متخصص 

 2.72 2.7 2.3 22متخصص  2.62 2.54 2.61 7ص متخص

 2.79 2.75 2.52 23متخصص  2.45 2.39 2.17 8متخصص 

 2.66 2.69 2.64 24متخصص  2.64 2.31 2.34 9متخصص 

 2.53 2.68 2.46 25متخصص  2.8 2.74 2.42 10متخصص 

 2.77 2.57 2.51 26متخصص  2.73 2.64 2.33 11متخصص 

 2.64 2.73 2.37 27متخصص  2.61 2.84 2.2 12متخصص 

 2.62 2.66 2.34 28متخصص  2.68 2.6 2.41 13متخصص 

 2.63 2.57 2.44 29متخصص  2.64 2.58 2.29 14متخصص 

 2.68 2.73 2.29 30متخصص  2.57 2.49 2.75 15متخصص 

همچنین در اين مرحله با ترکیب ماتري  هماهن، مؤثر و ماتري  ناهماهن، مؤثر، 

ها، ها برای مؤلفهی ايجاد شد که در آن با مشخص کردن تعداد بُردها و باختماتري  نهاي

نسبی( بر اساس نظرات متخصصین  صورتبهها در مقايسه با يکديگر )اولويت و اهمیت مؤلفه

(، بیشترين اهمیت و 2با امتیاز )« انسانی»و خبرگان به دست آمد. اين ترتیب نشان داد که مؤلفه 

تباط با اجرای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی دارد. ابعاد اين مؤلفه شامل اولويت را در ار
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آموز، دانش روانی-، شخصیتی(اجتماعی اجتماعی )مهارت پذيری، رشدعوامل شناختی، انعطاف

( در رتبه دوم اهمیت 0با امتیاز )« سازمانی»معلمان است. مؤلفه  و يادگیری و اولیا–تحصیلی

کارايی، نظارتی، اجرايی و  و آگاهی، عملکرد و شامل ابعاد آموزش صرار دارد. اين مؤلفه

سومین اولويت در  عنوانبه( -2با امتیاز )« زيرساختی»محتوايی است. در انتها نیز مؤلفه 

ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی، حائز اهمیت است. اين مؤلفه نیز شامل ابعاد امکانات و مالی 

 دهد. یمرا نشان ، ماتري  نهايی 5است. جدول 

 های اجرايی ارزشیابی تحصیلیبندی مؤلفه: ماتري  اولويت5جدول 

 مؤلفه 

 زیرساختی

 مؤلفه

 سازمانی

 مؤلفه

 انسانی

امتیاز  باخت برد

 1نهایی

 -2 2 0 0 0  زیرساختی مؤلفه

 0 1 1 0  1 سازمانی مؤلفه

 2 0 2  1 1 انسانی مؤلفه

هرای ارزشریابی اهمیت هريک از ابعاد و شراخص مشخص کردن اولويت يا درجه منظوربه

 Expertافرزار در نررم AHPتحصیلی دوره ابتدايی از نظرات متخصصان و خبرگان، از روش 

Choice  بهره گرفته شد. بدين منظور ابتدا درجه اهمیت ابعاد تحقیق مرورد سرنجش )مقايسره

 صرورتبههرای تحقیرق دودويی( صرار گرفته است، سپ  به مقايسه دودوئی هريک از شاخص

ای پرداخته شده و درجه اهمیت هر شاخص با توجه به تأثیرگذاری وزن هر بُعد و درون مؤلفه

 (.6وزن خود شاخص به دست آمده است )جدول 

                                                 
آمده برای مؤلفه سازمانی به معنی اهمیت پايین آن نیست. بلکه مقادير به دست آمرده بررای هرر مؤلفره  عدد منفی به دست .1

 ها انجام شده، به دست آمده است.ای که نسبت به ساير مؤلفهصورت نسبی بوده و در مقايسهبه
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 ها و ابعاد الگوی ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايیدرجه اهمیت و وزن هر يک از شاخص: 6جدول 

 زیرساختی مؤلفه

مجموع  الیم امکانات بعد
 هاوزن

 1 0.476 0.524 وزن

 سازمانی مؤلفه

آموزش و  بعد
 آگاهی

عملکرد و 
 کارايی

مجموع  محتوايی اجرايی نظارتی
 هاوزن

 1 0.192 0.116 0.157 0.238 0.296 وزن

 انسانی مؤلفه

انعطاف  شناختی بعد
 پذيری

رشد 
 اجتماعی

 -شخصیتی 
-روانی دانش

 آموز

 –تحصیلی 
 يادگیری

و  اولیا
 معلمان

مجموع 
 هاوزن

 1 0.081 0.280 0.126 0.244 0.164 0.106 وزن

 تباط بام در اردهد. نکته مهگانه را نشان میهای سهجدول باال، وزن هريک از ابعاد مؤلفه

ه اصل شدای حمؤلفههای به دست آمده اين است که اين وزندهی از طريق مقايسات درونوزن

، نه فته استر گرهر مؤلفه فق  با ابعاد همان مؤلفه مورد مقايسه صرا است. بدين معنی که ابعاد

برابر  فه بايدر مؤلهها. همچنین از آنجايی که مجموع اوزان ابعاد در مقايسه با ابعاد ساير مؤلفه

یز نابعاد  ه بینای که ابعاد بیشتری دارد، امتیازات تقسیم شدبا عدد يک شود، در نتیجه مؤلفه

گر در عدی دياز بُواهد بود و نبايد به مقايسه امتیاز يک بُعد از يک مؤلفه با امتیرصم کمتری خ

 ای ديگر پرداخت.مؤلفه

ه ه ابتدايی بها و اطالعات، الگوی نهايی اجرای ارزشیابی تحصیلی دوربر اساس تحلیل داده

لی یحاصل شده است. در اين الگو آشکار است که برای اجرای ارزشیابی تحص 1شرح شکل 

 96ل بر بعد اساسی مطرح است و اين ابعاد مشتم 13در دوره ابتدايی بر اساس سه مؤلفه، 

 (. 1شاخص اجرايی دارای اهمیت هستند )شکل 

در بررسی اعتبار الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی )اعتباريابی/ اعتبارسنجی( آشکار گرديد 

يید معلمان صرار دارد. تأمورد  های حاصل از نظرات متخصصان،ها، ابعاد و شاخصکه مؤلفه
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آگاهان عرصه واصعی عمل، توفیق اجرای ارزشیابی توصیفی  عنوانبهاين بدان معناست که آنان 

 (.   2دانند )شکل می« زيرساختی، سازمانی و انسانی»را مربوط به سه مؤلفه 

 
 الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی: 1شکل 
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 در حالت ضرايب استاندارد )بار عاملی( متغیرهای مستقلگیری مدل اندازه: 2شکل 
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 داری(یمعندر حالت مقدار تی ) متغیرهای مستقلگیری : مدل اندازه3شکل 

ر اسرت و د 40/0آمرده کره بیشرتر از  به دستها نشان داد مقدار بارهای عاملی تحلیل داده

شرده  96/1از  ترربزرگ tتمامی مقرادير ( صرار دارند )p<05/0) 05/0داری کمتر از سط  معنی
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شرود. یمیرد تائتوان گفت که اعتبار سازه تمامی مروارد مرورد بررسری اساس، می. برايناست(

کنرد. در ايرن یمیرد تائرا  هراآندارند که اعتبرار تمرامی  40/0تمامی موارد بار عاملی بیشتر از 

صبول )کمترر یرصابرلغی ضعیف، بار عاملبه دلیل  30رحله تنها يک مؤلفه يعنی شاخص شماره م

 ( تشخیص داده شد و از تحلیل حذف شد.30/0از 

بررای  94/0ی ترا حرداکثر کرارکرد درونربرای مؤلفه  83/0مقدار پايايی ترکیبی از حداصل  

 70/0قردار ميايی ترکیبی بیشرتر از آمده است که اين مقادير پا به دستيی مؤلفه عملکرد و کارا

اس يیردی اسرت و گويرای ايرن اسرت کره پايرايی مقیرتأاست. اين مقادير پايايی، مقدار مورد 

ی مروارد شود. همچنین مقادير آلفای کرونبراخ تمرامیمید تائآماری  ازنظرمتغیرهای مستقل آن 

  ید است.تائمورد دهد پايايی به روش همسازی درونی هم است و نشان می 70/0بیشتر از 

ؤلفره مبررای  52/0سنجد از حداصل یممیانگین واريان  استخراج شده که اعتبار همگرا را 

 سرتبره دآمده اسرت. مقرادير  به دستی ریادگي یلیتحصبرای مؤلفه  82/0ی تا حداکثر نظارت

ن يیرد اسرت چروتأدهد که اعتبار همگرای تمامی عوامل مقدار مناسرب و مرورد آمده نشان می

 آمده است. به دست 50/0االتر از مقدار ب

 گیریبحث و نتیجه

در  طراحی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدايی برود.هدف اين پژوهش 

ا مطالعه حاضر به منظور در  عمیق و طراحی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سعی شرد تر

ن و خبرگران، سرط  و عمرق ادرا  و شناسی کیفی و ورود به نظام معنرايی متخصصرابا روش

تا در همرین راسر تفسیری آنان نسبت به موضوع، مرورد بررسری، شناسرايی و بازنمرايی گرردد.

های الگروی اجررای ها، ابعراد و شراخصمتخصصان حوزه ارزشیابی آموزشی به معرفی مؤلفره

تحلیل اطالعرات  اند وهارزشیابی تحصیلی به شیوۀ ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدايی اصدام کرد

و « انیسرازم»، «انسرانی»تروان در سره دسرته ها را میحاصل نشان داد که از نگاه آنران، مؤلفره

 هراآنبه  هايی هستند که با عنايتها دارای ابعاد و شاخص، معرفی کرد. اين مؤلفه«زيرساختی»

 ت. توان به فهمی از الگوی اجرايی ارزشیابی تحصیلی دست يافتر میدصیق طوربه

، «یو آگراه آمروزش»، «منرابع مرالی»، «امکانرات»عنروان  13تروان در ها را مریابعاد مؤلفه 

رشرد »، «يریپرذانعطاف»، «شرناختی»، «محتروايی»، «اجرايری»، «نظرارتی»، «يیو کرارا عملکرد»
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و « و معلمرران اولیررا»و « يررادگیری-تحصرریلی»، «آمرروزدانررش یروانرر-شخصرریتی»، «یاجتمرراع

عنوان معرفی کرد. اعتباريابی میدانی اين الگو بر اساس نظررات  96اد را در های اين ابعشاخص

 نفره از معلمان مدارس ابتدايی نشان داد که آنان نیز همین ديدگاه را دارند. 500يک گروه 

از نروع  هرمآندهد که اجرای مناسب يک الگوی ارزشیابی تحصیلی و ها نشان میاين يافته

زيرمولفه  است. اين مؤلفه شامل شش« انسانی»نیازمند توجه به مؤلفه توصیفی، بیش از هر چیز 

)مهرارت  یرشرد اجتمراع ،یريپرذانعطاف ،یعوامرل شرناختاز:  انردعبارتياُ بعرد اسرت کره 

ين ترمهمهمچنین  و معلمان. ایو اول یریادگي–یلتحصی آموز،دانش یروان-یتی(، شخصیاجتماع

های اساسی و مهم شاخص باشد.می 0.280با وزن « دگیریيا-تحصیلی»بُعد مؤلفه انسانی، بُعد 

 اند از:های آماری عبارتمؤلفه انسانی بر اساس تحلیل

 آموز و جلوگیری از افت تحصیلی؛ارتقاء يادگیری دانش -

 آموز؛تقويت تعامل، روحیه کار گروهی و رشد اجتماعی دانش -

 آموز؛افزايش نظم انضباط دانش -

 پذيری ارزشیابی توصیفی با اهداف مدنظر؛افزايش پويايی و انعطاف -

 آموز؛رشد شخصیتی و روانی دانش -

 آموزان؛افزايش شناخت معلمان نسبت به دانش -

 آموز؛افزايش شناخت والدين نسبت به وضعیت درسی دانش -

 .آموزان نسبت به ارزشیابی توصیفیتغییر نگرش والدين و مربیان )معلمان( و دانش -

وع زياد اين ن چنداننههای آموزشی و توفیق ی توصیفی در نظامدر خصوص اجرای ارزشیاب

)اديرب  توان به عواملی نظیر اطالع ناکافی معلمران از ماهیرت ارزشریابی توصریفییمارزشیابی 

وجیره ت(؛ 2012(؛ نگرش منفی برخی از معلمان به اين نروع ارزشریابی )الکافرافی، 1398منش، 

رای (؛ اجر1396یت اين نوع ارزشریابی )ملکری زاده، ناکافی معلمان و والدين در خصوص اهم

ی هراکالس(؛ بکارگیری اين ارزشیابی بررای 2015نادرست ارزشیابی در کالس درس )الهربی، 

نسرانی ( اشاره کرد؛ که همه اين مروارد در ذيرل مولفره ا2017پرجمعیت )وان،، دن، و دوما، 

سرانی برر يت از اين دارد که مولفه انهای پژوهشی حکاصرار دارند. به عبارت ديگر، هم گزارش

 ثیر جدی داشته است و هم نتايز اين بررسی. أارزشیابی تحصیلی ت
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صلتراش، اوجری نرژاد و دهقرران ( و 1398(؛ اديرب مررنش )2018کریم و همکراران ) زعمبره

و کنترل  های وارده بر ارزشیابی توصیفی را درست شناسايیاگر بتوان آسیب (،1394منگابادی )

های یابیارزشرتررين نقصیبتوان اذعان نمود ايرن نروع ارزشریابی يکری از بهتررين و یمکرد، 

آمروزان توجره تحصیلی خواهد بود. چراکه در اين ارزشیابی به دانش، مهرارت و نگررش دانش

در گرروه نیرز  هراآنشروند. همچنرین یمهرا ارزشریابی یتفعالآموزان در حرین شود. دانشیم

سرتم، شروند. در ايرن سییمفهم مسئله تا رسیدن به پاسرخ، ارزشریابی  شوند و دریمارزشیابی 

ترين عنصر فرآيند آمروزش اسرت. همچنرین در ناپذير و مهميیجداسنجش و ارزشیابی بخش 

ئری از رود، بلکره جزینميادگیری به شمار -اين سیستم، ارزشیابی آخرين حلقه فرآيند آموزش

ا برآمروزان بره يرادگیری بیشرتر و ک و تشويق دانشای برای تحريیلهوسفرآيند آموزش است. 

پذير و محقرق يسرکرتر است. در اين سیستم ارزشیابی يادگیرنده تبديل به فردی فعال، یفیتک

 برد.یمدائم از تدري  بهره  طوربهشود که یم

دين شررح برها يا ابعادی صرار گرفته است که شامل زيرمولفه« سازمانی»در مقام دوم، مؤلفه 

ين بُعرد ترمهميی. همچنین و محتوا يیاجرا ،ینظارت ،يیعملکرد و کارا ،یآموزش و آگاهت: اس

م هرای اساسری و مهرباشد. شراخصمی 0.296با وزن « آموزش و آگاهی»مؤلفه سازمانی، بُعد 

 اند از:های آماری عبارتبر اساس تحلیل« سازمانی»مؤلفه 

 ی؛مديران و والدين از ارزشیابی توصیفآموزان، ارتقاء آموزش و آگاه معلمان، دانش -

 آموزان؛سنجش عملکرد معلمان و دانش -

 آموزان؛بهبود عملکرد و کارايی دانش -

 شناخت محتوايی ارزشیابی توصیفی؛ -

 افزايش تناسب و تطابق ارزشیابی توصیفی با محتوای دروس در مقاطع مختلف؛ -

 آموز؛بهبود نظارت معلمان و والدين بر دانش -

 جرای صحی  ارزشیابی؛نظارت بر ا -

 .اجرای صحی  ارزشیابی توصیفی -

در اين پژوهش در جايگاه سوم صرار گرفته است. ايرن مؤلفره دارای دو  «یرساختيز»مؤلفه 

ين بُعرد مؤلفره زيرسراختی، بُعرد تررمهمین بودجره. همچنرین تأمبعد است: امکانات مدرسه و 
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هرای آمراری ه برر اسراس تحلیرلهرای ايرن مؤلفرباشرد. شراخصمی 0.524با وزن « امکانات»

 اند از:عبارت

 های موردنیاز؛زيرساختو  و پرورشآموزش تالش بر بهبود امکانات مدرسه،  -

 .تالش برای تأمین بودجه و هزينه انجام ارزشیابی توصیفی -

میرز آاجررای موفقرت  الزمهکافی امکانات (؛ معتقدند 2015(، و الهربی )1398اديب منش )

هرای درسری يکری از اجرزا و عناصرر مهرم هرر نظرام کتاب. همچنین ستارزشیابی توصیفی ا

ن، و در هر تحولی بايد عناصر مختلف يک نظام با همديگر هماهطورکلی به باشد.یآموزشی م

یابی همراه باشند. اين مقوله خرد از مسائل جدی و حساس در چگونگی اجرا و موفقیت ارزشر

رويکررد حراکم برر کتراب درسری برا ماهیرت توصیفی است. هماهنگی و همراهری و تناسرب 

ی مهم اجرای درست و مديريت ارزشیابی توصیفی اسرت. برخر ملزوماتارزشیابی توصیفی از 

ات رسرد حرداصل امکانربه نظر می. اشاره داشته استهای اين بررسی به اين ضعف جدی يافته

 ز حمرل روزانرهآمروزان را افیزيکی، پوشه کار و کمردی بررای نگهرداری آن باشرد کره دانش

توصیفی  ترين امکانات فیزيکی در اجرای ارزشیابیهای کار معاف دارد. شايد يکی از مهمپوشه

ها های گروهری چیرنش صرندلیبر فعالیت تأکید. به دلیل گرددبرمیبه چگونگی چینش کالس 

 . کندای، وجود فضای مناسب را طلب میصورت گروهی و يا حلقهبه

 پیشنهادهای کاربردی

دی زير ، پیشنهادهای کاربرهامصاحبهاز  آمدهدستبهی هامؤلفهها، ابعاد و بر اساس شاخص

 شود:یمارائه 

ی معلمران زياد ارزشیابی توصیفی در ايران و همچنین عدم آشنايی کاف چندان نهبه دلیل عمر  -

ت و نحوه همیيی در زمینه اهاکارگاهشود یمو مسئوالن از ماهیت اين نوع ارزشیابی، پیشنهاد 

 کاربرد صحی  ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدايی برگزار شود.

یری ارزشریابی کارگبهی موجود در بین معلمان و مسئوالن در حوزه نظرهااختالفبا توجه به  -

شود در هر مدرسه يک شخص مسل  به حوزه ارزشیابی توصریفی هرم یمتوصیفی، پیشنهاد 

 عالیت نمايد.مرجع و هم ناظر ف عنوانبه
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هرای مثرل شود از رويکرد تلفیقی در ارزشیابی استفاده شود، به نحروی کره درسپیشنهاد می -

رد علوم و رياضی به شکل کمی و بقیه دروس به شکل توصیفی ارزشیابی شوند و اين رويکر

هم  شود برخی از دروس مقطع متوسطهدر مقطه متوسطه هم دنبال شود. همچنین پیشنهاد می

 شیابی توصیفی ارزيابی شوند. با ارز

شرنايی ی مربروط بره آهادورهشود صبل از استخدام معلمان دوره ابتدايی، يکسری یمپیشنهاد  -

را در  هراآنکراربردی اجررا و  کرامالًصرورت تخصصی با ارزشیابی توصیفی برای معلمان به

 آموزان صرار داد.موصعیت واصعی انجام ارزشیابی توصیفی از دانش

-هرای آموزشریشود طراحان و مجريان ارزشیابی توصریفی، برا تشرکیل کارگروهمی پیشنهاد -

 شود. های جدی وارد شده بر اين نوع ارزشیابی اصدامتخصصی نسبت به تهیه لیستی از آسیب

 در انگیزه و تعهد الزم در معلمان برای اجررای درسرت ارزشریابی توصریفی شودپیشنهاد می -

ايجراد  ها و گزارشات معلمانو بازديد از دفتر ثبت فعالیت مدارس از طريق تشويق و نظارت

 شود.

يی برا هردف هابرنامرهشود در جهت آشنايی بیشتر والدين با ارزشیابی توصریفی، پیشنهاد می -

 در اين نوع ارزشیابی، اجرا گردد. هاآنآشنايی و درگیر نمودن 

ن و شرنايی معلمران، مسرئولیی مربروط بره آهابرنامرهیما با اجررای س و صداشود پیشنهاد می -

 . غییر دهدوالدين نسبت به ارزشیابی توصیفی، ديدگاه ايشان را نسبت به اين نوع ارزشیابی ت

و آمروزش های کیفیرت برنامره ءبرای ارتقرا و پرورشآموزش شورای عالی  شودپیشنهاد می -

 .اشدداشته ب توصیفیارزشیابی، نظارت بیشتری بر طرح ارزشیابی  مداخالت از طريق پرورش

  منابع
-بی کیفی(. پديدارشناسی تجارب معلمان ابتدايی از اجرای کامل طرح ارزشیا1398اديب منش، افشین )

 .60-85، صص 38های تربیتی، شماره توصیفی. پژوهش

ر (. بررسی نگرش و تجارب معلمان در خصوص تحقق اهداف ارزشیابی توصریفی د1394تونی، مینا )

ید انشگاه شرهدايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دوره دوم ابتدايی. پ

 چمران اهواز. 

بررسی نگرش معلمین و والردين در خصروص کاربسرت ارزشریابی (. 1390)حسینی، فهیمه السادات 

آمروزان مردارس يادگیری و سرالمت روحری روانری دانش-کیفی توصیفی در بهبود فرآيند ياددهی
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کارشناسری ارشرد، دانشرگاه  نامرهانيپا. 89-90تحصریلی  سرال دريره اول شرهر تهرران ابتردايی پا

 .تهران معلمتیترب

تحلیل ادرا  و تجربه زيسته معلمان ابتدايی از (. 1394صالحی، کیوان، بهرامی، مسعود ) ،خصالی، آزاده

. فصلنامه مطالعرات کیفی: مطالعه به روش پديدارشناسی-ارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفیداليل ناک

 .152-121، صص 12، شماره 5اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره 

 يیابتردا معلمان تجارب (.1389) میابراه دی، سیجعفر رشاهیم و ، نرگ یآرا یفرد، فاطمه، کشت یزمان

 گاه، دانشریتریترب علروم در پژوهش و دانش یدرس يزیربرنامه. یفیصتو یابیارزش طرح اهداف از

 .52-35 صص، پنجم و ستیب رهمااصفهان، ش خوراسگان واحد یمالاس آزاد

علمران ميرادگیری -(. ارزشیابی وضعیت ياددهی1397نژاد، مهدی، سربازيان اسفندآبادی، رصیه )سبحانی

رنامره بهای جمعیت شناختی. فصلنامه مطالعات یدوره ابتدايی شهر يد بر اساس مدل اشور و ويژگ

 .63-84، صص 48درسی ايران، سال سیزدهم، شماره 

 و کراتادرايی بازنمرا (.1394) کتا، محسرني یشکوه و دی، ناهیصادص، بازرگان، عباس ،وانی، کیصالح

 ارسدمر در یفیتوصری ابیارزش برنامه یاجرا از یناش یاحتمال هایآسیب از معلمان ۀستيز تجارب

 .59- 99 صص ،(9) 5، یآموزش یابیارزش و یریگاندازه مطالعات. يیابتدا

یابی (. نگرش معلمان ابتدايی شهر سرنندج نسربت بره ارزشر1391، حیدری، شهريار )اهللنعمتعزيزی، 

 .189-208، صص 2توصیفی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره 

وصریفی در (. تجربه زيسته معلمان از اثربخشری ارزشریابی ت1398ويدا ) ،انديشمند فات  نژاد، کوروش،

مقطع ابتردايی برا رويکررد پديدارشناسری. فصرلنامه رويکردهرای پژوهشری نروين در مرديريت و 

 .53-62، جلد پنجم، صص 21حسابداری، سال سوم، شماره 

 یابیزشار الگوی شناسیآسیب(. 1394)دهقان منگابادی، علیرضا  ،اوجی نژاد، احمد رضا ،صلتاش عباس

 در پرژوهشی پژوهشر-یعلمر فصرلنامهيی. ابتردا دوره در مناسرب الگروی ارائه منظوربه یفیتوص

 .7-16، صص 10 شماره م،سو سال ،مجازی و یآموزشگاه رییادگي

ه ان نامرتوصیفی در مدارس ابتدايی. پاير-(. آسیب شناسی ارزشیابی کیفی1396ملکی زاده، علی اصغر )

 انشکده علوم تربیتی و روان شناسی.د، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

 ريزی آموزش متوسطه. چاپ ششم، مشهد، به نشر.(. برنامه1396اهلل )پور، نعمتموسی
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