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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, semistructured 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 multicriteria 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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کامبیز پوشنه

 ارائه الگوی ارزشیابی پیشرفت، هدف مقاله حاضر:چکیده
 برای تدوين اين الگو از پژوهش.تحصیلی دوره ابتدايی است
 دادههای مورد نیاز از متخصصان.آمیخته اکتشافی استفاده شد
 در.حوزه ارزشیابی با مصاحبه و پرسشنامه گردآوری گرديد
بخش کیفی و کمی با هجده نفر مصاحبههای نیمه ساختاريافته
شد و پرسشنامه محققساخته را سی نفر از متخصصان تکمیل
 برای تحلیل. نظرات پانصد نفر از معلمان جمعآوری شد.کردند
اطالعات بخش کیفی از روش کدگذاری باز و برای تجزيه و
تحلیل دادههای بخش کمی از روش تصمیمگیری چندمعیاره با
expert

 در نرمافزارAHP استفاده از مدل الکتروتکنیک

 مشخص شد اجرای ارزشیابی دوره ابتدايی. استفاده شدchoice
 مؤلفه. سازمانی و زيرساختی ارتباط دارد،با مؤلفههای انسانی
 بیشترين اهمیت را در ارتباط با اجرای الگوی،2 «انسانی» با امتیاز
 امکانات با، بُعد13 ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی دارد و در بین
. باالترين وزن را داشت0.524 امتیاز
 الگوی اجرای، آموزش و پرورش، ارزشیابی توصیفی:کلیدواژهها
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ارزشیابی تحصیلی.

84

طراحی و اعتباريابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ...

مقدمه
ازآنجاکه تحول هر جامعه بر تحول نظام آموزشی آن مبتنی است ،آموزش و پررورش برهعنوان
يکی از ارکران توسرعه اصتصرادی ،1اجتمراعی 2و فرهنگری 3میتوانرد در خردمت و کمرک بره
توسعهيافتگی جامعه صرار گیرد .در اين راستا سیاستگذاران و برنامهريزان هر جامعه میتواننرد
به کمک آيندهنگری تحلیلی و نظری ،روندهای مهم و اساسری آينرده را شناسرايی نمروده و در
گام بعدی با توسل به آموزش و پرورش به عنوان نهادی که در تربیت نیروی انسانی موردنیراز،
بیشترين توانايی و کارايی را دارد ،جامعه را در مسیر توسعه همهجانبه صرار دهند (بل.)2017 ،4
بهزعم جاکوال و ورمرن  ،)2017( 5يکری از مؤلفرههای مهرم آمروزش و پررورش ،ارزشریابی
تحصیلی دانشآموزان است که از گذشته تا به حال با چالشهرا و آسریبهای متعرددی درگیرر
بوده است .به باور متخصصان سنجش آموزش ،هدف اساسی نظام سنجش آموخترهها ،هردايت
و غنیسازی فرايند ياددهی-يرادگیری اسرت (پراوری2012 ،6؛ سریندالر2011 ،7؛ شررمیز و دی
وستا2011 ،8؛ لی2010 ،9؛ گیتومر2009 ،10؛ نومان .)2007 ،11در واصع ارزشیابی به عنوان عامرل
تعیینکننده کیفیت اثربخش يک برنامره و يرا فرآينرد آموزشری اسرت و بیترديرد ارزشریابی از
موثرترين روشها برای تضمین کیفیت و شرط اساسی ارتقاء کیفیت مستمر در سیستم آموزشی
است (سبحانینژاد و اسفندآبادی .)1396 ،الگوی مناسب سنجش آموختهها ،ضرمن تمرکرز برر
تفاوتهای فردی دانشآموزان و تأکید برر رويکررد فراينردی و مسرتمر سرنجش فعالیتهرای
ياددهی-يادگیری ،سعی دارد تا ضمن سنجش میزان آموختهها و ايفای نقش سازنده در سراسرر
چرخه طراحی تا اجرای آموزش ،شرراي مناسربی را بررای بهبرود سرط و عمرق يرادگیری و
عملکرد فراگیران فراهم نمايد ،بهگونهای که ضمن ايجاد بستر مناسب بررای يرادگیری معنرادار،

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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لذت يادگیری را در ذائقه دانشآموزان ايجاد نمايد و احساس نیاز به يادگیری مرادامالعمر را در
آنان نهادينه کند.
بهزعم عزيزی و حیدری ( ،)1391مهمترين نشرانگر برازده آمروزش ،علرم و برجسرتهترين
نشانگر کاری که يک نظام آموزشی بايد انجام دهرد ،پیشررفت تحصریلی يادگیرنردگان اسرت؛
ازاينرو موفقیت هر نظام آموزشی بستگی بره ايرن دارد کره آن نظرام چگونره بره ارزشریابی از
يادگیری اصدام میکند .بهبیانديگر کیفیت نظرام ارزشریابی تحصریلی ،از مهمتررين ويژگیهرايی
است که در تعالی يا تباهی فرد و جامعه تأثیرگذار میباشد.
به اعتقاد لی ( ،)2010و نومان ( ،)2007بهرهمندی از رويکردهای نوين سنجش آموختهها ،در
همه مقاطع آموزشی ضرورت و اهمیت بسیاری دارد ،اما اين ضرورت در مقطع ابتدايی به دلیل
حساسیت و جايگاه ويژه آن در کسب مهارتهای پايه ،دوچندان است .نظام سنجش آموختهها
در دوره آموزش ابتدايی بايد بهگونهای طراحی و اجررا گرردد ترا دانشآمروزان ضرمن کسرب
مهارتهای پايه و فراهمسازی فرصت الزم برای پرورش ابعراد چندگانره وجودیشران ،لرذت
يادگیری را احساس کنند.
بدين علت ،روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طی سالهای گذشته در ايرران هرم دچرار
دگرگونی شده است و از جلوههای بارز آن میتوان به تغییر ارزشیابی کمی و نتیجه مدار مبتنی
بر ديدگاه رفتارگرايی در دوره ابتدايی به ارزشیابی کیفی ،مستمر ،توصیفی و فرايندمردار مبتنری
بر ديدگاه ساختگرايی( 1سازنده گرايی) اشاره کرد.
تغییر رويکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ايران ،ضمن آنکره مترأثر از ديردگاههای علمری
مربوط به رويکردهای جديد روانشناسی ياددهی-يادگیری (شناخت گرايی و سرازنده گرايری)
و زايیده شیوههای فلسفی و تفکر پ

از اثباتگرايی و همسو با گرايش جهانی بره اصرالحات

آموزشی است ،درعینحال به کاستیهای واصعی نظام ارزشیابی آموزش ابتردايی نیرز ربر دارد.
مساله «رغبت تحصیلی» (حسینی )1390 ،و «افت تحصیلی» دانشآموزان دوره ابتدايی در دهره
هفتاد بهطورجدی سیاستگذاران آموزشی را متأثر کرد و در اين شراي بود کره شرورای عرالی
آموزش و پرورش در سال  1381به تصويب نظام ارزشیابی کیفی-توصیفی اصدام نمود.
1. Constructivism
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نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بهطور خاص در پی آن بود تا با ارتقراء بهررهوری و بهبرود
اثربخشی نظام تعلیم و تربیت ،منجر به هدايت و تسهیل يادگیری و بهبود محی يادگیری شود.
باوجوداين ،تحقیقات انجام شده حکايت از آن دارد که چنین توفیقی حاصل نشده است و اگرر
در برخی پژوهشها به شرح مواردی از توفیق اصدام شده ،موارد متعدد ديگری از مشکالت نیرز
آشکار گرديده است.
با توجه به نظرات متخصصانی ازجملره زوچ ،)2017( 1و وانر ،،دنر ،و دومرا،)2017( 2
توجه به ارزشیابی توصیفی در نظامهای آموزشی اين واصعیت را آشرکار میسرازد کره سیاسرت
اشاعه و استقرار رويکرد جديد ارزشیابی ،امر مهمی است که مسئوالن و رهبران آموزشی گاهی
اوصات بهدصت به آن توجه نمیکنند.
گرچه چنین تبیینی میتواند همچنان مديران را در مواجهه با مشکالت ارزشیابی توصیفی بره
اين نظريه متمايل کند که با تغییر مديريت (شايد هم مديران!) وضعیت بهبود میيابد ،اما چنرین
باوری تقلیل دادن واصعیت يک مساله اساسی بره سرطحی نرازل اسرت« .الگوهرای عمرل دارای
صابلیت بنیادی عملکردی نیازمند آن هستند که شراي اجرايی آنها تحقق يابد تا آنهرا بتواننرد
آثار خود را آشکار کنند» (موسیپور .)1396 ،تردار شرراي اجرايری ،موضروعی متفراوت از
صابلیتهای يک الگوست .همین ايده سبب شد تا ايرن پرسرش مطررح گرردد کره اصتضرائات و
شراي اجرای ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدايی ايران کدام است؟ درعینحرال ،اعتقراد برر آن
است که اين موضوع فراتر از الگوی ارزشیابی توصیفی جاری در کشرور صابرل طررح اسرت و
پرسش اساسیتر آن است که چگونه میتوان به اجرای ارزشریابی پیشررفت تحصریلی در دوره
ابتدايی اصدام کرد؟
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رويکرد توصیفی با چالشهايی هم مواجه بوده است کره از آن
جمله میتوان به کمبود معلمان با کیفیت و توانمند در کالس درس ،تعداد براالی دانشآمروزان
در کالس درس ،عدم آمادگی کامل مدارس برای رويارويی با اين نوع شیوه ارزشیابی (صالحی
و همکاران)1394 ،؛ عدم برنامه صرحی معلمران و مسرئولین بررای ايجراد رصابرت سرالم برین
دانشآموزان ،نگرش منفی معلمان دوره ابتدايی ،عدم توجه به خالصیت دانشآموزان با اين نروع
1. Zoch
2. Wanga, Dengb & Dua
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ارزشیابی ،احتمال کم سرواد بارآمردن دانشآمروزان ،نامشرخص برودن نترايز ارزشریابی بررای
دانشآموان و والدين ،صرف زمان زياد برای ارزشیابی (انگلیش)2017 ،1؛ اشاره کررد .بنرابراين
از يکسو ،با توجه به اهمیت واالی نظام سنجش آموختهها و ترأثیرات آن برر کیفیرت يرادگیری
دانشآموزان و فرآيند ياددهی و يادگیری و همچنین گذشت بیش از يک دهه از زمران اجررای
طرح ارزشیابی توصیفی ،بررسی پیامدهای ناشی از جاریسرازی ايرن رويره در نظرام آمروزش
ابتدايی و شناسايی آسیبهای احتمالی آن ،میتواند در افرزايش شرناخت و ارتقرای کارآمردی،
نقش اساسی داشته باشد.
اهمیت پرداختن به اين مسئله ضرورت ارائه الگوی اجرای ارزشریابی تحصریلی از آن جهرت
میباشد که تغییر در نظام آموزشی دوره ابتدايی ،يکری از مهمتررين راهبردهرای اصرالح نظرام
آموزشی است (ريدر و همکاران .)2017 ،هرچند کراربرد ارزشریابی توصریفی بره فراينردهای
آموزشی و ارائه مکانیزمی برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان محدود نمیگردد و در
تحلیل مسائل رفتاری کودکان بسیار پرکاربرد است ،اما آنچه در اين میان صابلتأمل میباشد اين
است که اغلب روشهای مورد اسرتفاده در ارزشریابی توصریفی بهروشرنی تبیرین نمریگردنرد
(مورفی)2007 ،؛ نتايز پژوهشها مبین آن است که بیشتر تالشها برای بهبرود ارزشریابیهرا و
استفاده از رويکردهای توصیفی در ارزشیابی ،بر بازبینی اشرکال موجرود ايرن حروزه ،متمرکرز
هستند.
همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر از آنجا نشرأت میگیررد کره عردم موفقیرت تغییرر
برنامهها ،فرايندها يا رويکردهرا در نظرام آموزشری بردون در اصرول و عملکردهرای تغییرر
پیشنهادی توس معلمان و بدون آموزش مجريران اسرت .برهعبارتديگر ،اجررای برنامرههای
تحولآفرين حوزه تعلیم و تربیت درصورتیکه با پذيرش ،همراهی و همیاری معلمران مواجره
نگردد ،با مشکل روبهرو خواهد شد (زمانی فررد و همکراران .)1389 ،همچنرین کاسرتیهرا و
ناکامیهای موجود ،آسیبهای واردشده متعدد به ارزشیابی تحصیلی و نیز برخی شکستهرا و
کم توفیقیهای الگوی کنونی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدايی موجب گرديرده ترا پررداختن بره
موضوع ارائه الگوی اجرايی ارزشیابی تحصیلی در دوره ابتدايی مورد نظر صرار گیرد.
1. English

88

طراحی و اعتباريابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ...

پیشینه پژوهش
مطالعات متعددی در ايران و خارج از ايران نشان میدهد ارزشیابی توصیفی با مسرالههرايی در
اجرا مواجه است (جدول  .)1تمرکز اين پژوهشها بر موضوع «پیامد» اجرای الگوی ارزشریابی
توصیفی بوده است .البته آگاهی از پیامدهای اجرای يک الگو میتواند به ايجاد تعلق يا کراهش
آن کمک کند ،اما نمیتواند در خدمت بهسازی و بهبود آن باشد .آنچه ضروریترر از شرناخت
پیامدهاست ،شناخت علت تحقق آن دستاوردها میباشد .در اين مقاله به بحث چگونگی اجررا
پرداخته شده است و اين عمل نوعی ورود به موضوع علتها از منظری ديگر است .ايرن ورود
ازآنجهت که هم امکانی برای مقايسه و راهی برای خروج از مشکل ارائره مریکنرد ،شرايد ترا
حدی بتواند در میان دستاندرکاران و مديران حوزه مربوطه که سرشرار از بردبینی نسربت بره
پژوهش هستند ،مفیدتر باشد.
جدول  :1خالصه پژوهشهای مربوط و نتايز آنها
پژوهشگر و

نتایج اصلی پژوهش

موضوع مورد بررسی

سال انجام
کیم

1

2020

گو و واران
2019

2

کیفیت فعالیت

نتايز پژوهش نشران داد کره ارزشریابی کیفری در نومعلمران منجرر بره

نومعلمان و استفاده

افزايش مسئولیتپذيری ،کیفیت فعالیتها و جديت آنران شرده اسرت.

آنان از ارزشیابی

وی همچنین نشان داد که نومعلمان از همه ابعاد و جنبههای ارزشریابی

توصیفی

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

نقاط صوت ارزشیابی

در پژوهشی به ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدايی پرداختند و نشان

توصیفی در دوره

دادند که اين نوع ارزشیابی دارای نقاط صوت متعددی است؛ ازجمله

ابتدايی

آنکه استرس دانشآموزان را کاهش میدهد و دانشآموزان و معلم را
باهم دوست و همکار میکند و دانشآموزان به دلیل امتحان و نمره از
معلم نمیترسند.

استفاده از روش

کیم و
همکاران
2018

3

ارزشیابی توصیفی در
درس رياضی

آنان نشان دادند که معلمان رياضی استفاده از ارزشیابی توصیفی را
برای بررسی فرآيند تفکر و فرآيند حل مسئله توس

دانشآموزان

مناسب میدانند؛ اما باور دارند که در مدارس ابتدايی موضوعات کافی
برای ارزشیابی توصیفی موجود نیست .آنان نشان دادند که معلمان

1. Kim
2. Gu. Y. & Warren
3. Kim & Et Al
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پژوهشگر و

نتایج اصلی پژوهش

موضوع مورد بررسی

سال انجام
ابتدايی حدود  4تا  7بار در ماه در کالسهای خود از روش ارزشیابی
توصیفی استفاده میکنند .بیش از  %90معلمان از اين روش ارزيابی
برای بهبود خالصیت و تفکر رياضی دانشآموزان استفاده میکردند.
وانگا ،دنگ
و دوما

1

مزايا و معايب

در اين بررسی آشکار شده است که ارزشیابی توصیفی در مقطع

ارزشیابی توصیفی

ابتدايی راهکار مناسبی جهت از بین بردن استرس امتحان دانشآموزان
میباشد و بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت و مستقیم

2017

دارد .آنان همچنین آشکار ساختند که عواملی مانند کمتوجهی به
دانشآموزان مستعد ،زمانبر بودن اجرای کامل ارزشیابی ،آگاهی نسبت ًا
پايین معلمان از اجرای دصیق اين ارزشیابی و افزايش بیتوجهی
دانش آموزان به مقوله امتحان با توجه به حذف نمره ،ازجمله پیامدهای
ارزشیابی توصیفی است.

2

مزايا و معايب

ارزشیابی توصیفی دوره ابتدايی میتواند در شناسايی و پرورش

2017

ارزشیابی توصیفی

استعدادها و توانايیها و عاليق دانشآموزان ،اصالح ،بهبود و ارتقاء

وان اسچندل،

مزايا و معايب

اين پژوهش نشان داد دانشآموزان دارای روحیه احساسی باال ،در

آیزنبرگ،

ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی عملکرد بهتری دارند .گرچه پیشرفت تحصیلی

بل

فرايند ياددهی-يادگیری ،آگاه ساختن دانشآموزان و والدين از فرايند
پیشرفت تحصیلی-تربیتی و جلب مشارکت آنان برای بهبود عملکرد،
ايجاد زمینه مناسب بهمنظور تقويت انگیزه يادگیری و تصمیمگیری در
خصوص ارتقاء دانشآموزان به پايه باالتر مفید باشد .باوجوداين،
ارزشیابی توصیفی به سبب زمانبربودن آن به طور کامل توس معلمان
اجرا نمیشود و به توصیف دصیق وضعیت دصیق تحصیلی دانشآموزان
منجر نمیشود و انگیزه الزم را در دانشآموزان ايجاد نمیکند.

والنته و
اسپینراد
2015

3

دانشآموزان ارتباط معناداری با جنسیت نشان نداد ،اما دانشآموزان
نسبت به مشارکت در ارزشیابی خود ،ابراز رضايت کردند .نتايز نشان
داد ارزشیابی توصیفی توانسته اعتمادبهنف

بااليی در دانشآموزان

ايجاد نمايد ،اما در افزايش همکاری بین دانشآموزان و والدين آنها و
تقويت سیستمهای مشارکتی ،مؤثر نبوده است.
1. Wanga, Dengb & Dua
2. Ball
3. Vanschyndel, Eisenberg, Valiente & Spinrad
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پژوهشگر و

نتایج اصلی پژوهش

موضوع مورد بررسی

سال انجام
بیگلری

بررسی ارزشیابی

در پژوهشی به ارزشیابی توصیفی در سیستم آموزش و پرورش ايران

2011

توصیفی در سیستم

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

آموزش و پرورش

نتايز پژوهش نشان داد اصلیترين چالش ارزشیابی توصیفی عبارت

ايران

است از :عدم آمادهسازی زيرساختهايی از صبیل آموزش مناسب،
امکانات و تجهیزات و انگیزه اجرای اين ارزشیابی.

ادیب منش

مزايا و معايب

در اين پژوهش آشکار شد که ارزشیابی توصیفی دارای پیامدهای

1398

ارزشیابی توصیفی

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

فاتح نژاد و

پیامدهای مثبت

اين پژوهش نشان داد ارزشیابی توصیفی دارای شش مورد پیامد منفی

اندیشمند

استفاده از روش

بوده است« :کاهش میزان و کیفیت تالش دانشآموزان ضعیف ،افت

1398

ارزشیابی توصیفی

شديد انگیزه در دانشآموزان مستعد ،نامفهوم بودن گزارههای ارزشیابی

صالحی،

پیامدهای مثبت

در اين پژوهش آشکار شده است که نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی

بازرگان،

استفاده از روش

در شش دسته کاهش شوق ،حساسیت و انگیزه تالش دانشآموزان

صادقی و

ارزشیابی توصیفی

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

شرح بودهاند «پويا شدن فرآيند ارزشیابی ،کاهش استرس و افزايش
اعتمادبهنف  ،مطابقت با معیارهای سنجش اصیل ،حل مشکل
مردودی ،رشد مهارت صضاوت ،تقويت روحیه همکاری» و پیامدهای
منفی آن شامل هفت مورد با عناوين «کاهش انگیزه دانشآموزان
مستعد ،مشکل زمان (زمانبر بودن) ،نامشخص بودن مفهوم و نتايز
ارزشیابی ،مشکالت متعدد در اجرای ارزشیابی به دلیل افزايش حجم
فعالیت ها ،عدم ارائه اطالعات دصیق از وضعیت تحصیلی دانشآموزان،
عدم امکانات کافی برای ارزشیابی و کاهش يادگیری عمیق و معنادار»
بوده است.

و نیاز به توضی مجدد برای والدين و يا دانشآموزان ،دشواری تعیین
سط دانشآموزان ،کمسوادی دانشآموزان با توجه به نوع ارزشیابی و
مشکالت ارزشیابی آخر ترم و جمعبندی آن».

شکوهی یکتا

کمسوادی دانشآموزان ،کاهش عدالت در سنجش دانشآموزان و

1394

تبعات آن ،کاهش افراطی استرس دانشآموزان و تبعات ناشی از آن،
افزايش فشار روانی و جسمی پردامنه بر معلمان و عدم تناسب بین
امکانات موجود و الزامات خواسته شده در ارزشیابی توصیفی صرار
91

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،62سال شانزدهم ،پايیز 1400
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موضوع مورد بررسی

سال انجام
دادند و همچنین نقاط صوت ارزشیابی توصیفی در هشت دسته شامل
حذف زحمت معلمان برای نگارش فهرست اسامی دانشآموزان،
امکان استفاده از روشهای متعدد در ارزيابی دانشآموزان ،کاهش
استرس دانشآموزان ،فرآيندی بودن سنجش دانشآموزان ،کاهش
دردسرهای معلمان در خصوص پاسخگويی به والدين ،کاهش پديده
مطالعه شب امتحان ،حل مسئله مردودی دانشآموزان به خاطر ضعف
در يک درس ،انعطافپذيری بیشتر ارزشیابی توصیفی و عرصه عمل
وسیعتر معلم میباشد.
خصالی،

کمک به بهبود کیفیت

نتايز پژوهش نشان داد معلمان نسبت به اهداف ،شیوه اجرا ،کارکرد،

صالحی و

نظام ارزشیابی

تجويز و تعمیم اين برنامه ،نقدها و گاليههای فراوانی دارند که

بهرامی

توصیفی در مدارس

1394

ابتدايی

تونی

نگرش و تجارب

در تحقیقی به بررسی نگرش و تجارب معلمان در خصوص تحقق

1394

معلمان از ارزشیابی

اهداف ارزشیابی توصیفی در دوره دوم ابتدايی پرداخت .نتايز

مايلاند شنیده شود .تدار

سازوکارهای منسجم و با ضمانت اجرايی

باال و پیگیری ،پاسخگويی به نقدها و نگرانیهای آنان در اين
خصوص و همچنین ارتقای شراي موجود ،میتواند به بهبود کیفیت
نظام ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدايی کمک شايانی کند.

بهدستآمده از ابزار پژوهش (مصاحبه و پرسشنامه) نشاندهنده آن بود
که بهطورکلی از ديدگاه معلمان ابتدايی ارزشیابی توصیفی در تحقق
اهداف ،بهبود کیفیت يادگیری دانشآموزان ،تأکید بر اهداف آموزش و
پرورش بهجای تأکید بر محتوای کتابها ،فراهم نمودن زمینه مناسب
برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پايانی و افزايش بهداشت روانی
محی ياددهی-يادگیری تأثیر مطلوبی داشته است و تنها هدف حذف
فرهن ،بیست گرايی دانشآموزان در حد نامطلوب ارزيابی شد.

روش پژوهش
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در اين پژوهش ،روش تحقیق آمیخته (ترکیبی) 1مورد استفاده صرار گرفت و طرح «اول کیفی
بعد کمی» مبنای عمل بود.
مرحله کیفی :در مرحله کیفری ،جامعره اطرالعرسران را کلیره متخصصران حروزه ارزشریابی
تحصیلی (بهويژه ارزشیابی تحصیلی مقطع ابتدايی) تشکیل دادند و مال انتخاب آنان درگیری

مستقیم با ارزشیابی توصیفی و تجربه باالی آنان برود .مشارکتکنندگان به شیوه نمونهگیرری
گروه بارز ،2انتخاب شدند و حجم نمونه به شیوه «اشرباع نظرری» تعیرین گرديرد .در فراينرد
مصاحبه ،از نفر پانزدهم ،تکرار آغاز و تا نفر هجدهم جمعآوری اطالعات استمرار يافت .دلیرل
انتخاب و تمرکز بر متخصصان ارزشیابی تحصیلی مقطع ابتدايی ،درگیری مستقیم اين افرراد برا
ارزشیابی دانشآموزان و آگاهی کامل نسبت به موضوع پژوهش بود .معیرار «برارز برودن» ايرن
اشخاص برای ورود به مصاحبه شامل موارد زير بود:
 تجربه کافی در عرصه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی داشتن مقاله علمی و يا کتاب در خصوص مباحث مربوط به ارزشیابی تحصیلی در محافرل ونشستهای علمی
 مشارکت مستقیم و مستمر در امر ارزشیابی دانشآموزان (جدول .)2جدول  :2ويژگیهای اساسی گروه اطالعرسان
ردیف

سابقه

سابقه

مدرک

خدمت

تدریس

تحصیلی

1

 22سال

 12سال

دکتری

10

2

 28سال

 20سال

دکتری

11

 22سال

3

 25سال

15سال

دکتری

12

 19سال

 16سال

4

 12سال

 10سال

دکتری

13

 26سال

 23سال

دکتری

5

 18سال

 15سال

دکتری

14

 29سال

 25سال

دکتری

 17سال

دکتری

15

 23سال

 20سال

دکتری

7

 18سال

 14سال

دکتری

16

 28سال

 24سال

دکتری

8

 16سال

 13سال

دکتری

17

 29سال

 25سال

دکتری

6

 19سال

ردیف

سابقه

سابقه

مدرک

خدمت

تدریس

تحصیلی

 24سال

 20سال

دکتری

 19سال

دکتری
دکتری

1. Mixed Method
2. Intensity Sampling Method
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ردیف
9

سابقه

سابقه

مدرک

خدمت

تدریس

تحصیلی

 14سال

 12سال

دکتری

ردیف
18

سابقه

سابقه

مدرک

خدمت

تدریس

تحصیلی

 26سال

 21سال

دکتری

برای گردآوری اطالعات از مصاحبههای نیمه ساختاريافته استفاده شد .سؤاالت مصاحبه با
کمک و الهام از مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شناسايی و تنظیم گرديد و در گفتگوهای عمیق
و گاه مکرر ،اطالعات جمعآوری شد.
برای تحلیل اطالعات ،ابتدا مصاحبه هر اطالعرسان تدوين گرديد و بعد با استفاده از روش
کدگذاری باز ،محوری و منتخب تحلیل آنها انجام گرفت .تحلیل اطالعات کیفی ،طی چند
مرحله به انجام رسید )1 :مرور دادهها؛  )2سازماندهی دادهها؛  )3کدگذاری دادهها؛ )4
طبقهبندی دادهها؛  )5ايجاد مقوالت فرعی؛  )6ايجاد مقوالت اصلی يا محورهای عمده؛ )7
تدوين گزارش.
مرحله کمی :در مرحله کمی دو گروه مشارکت داشتند :گروه اول شامل متخصصانی بود که
همانند بخش کیفی ،شناسايی و انتخاب شدند و تعداد آنها  30نفر بود .اين گروه انتخاب
شدند تا به اعالم نظر درباره مؤلفهها ،ابعاد و شاخصهای الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی
اصدام کنند .گروه دوم شامل معلمان مدارس ابتدايی بود و جمعیت آنها شامل  500معلم بوده
است .اين گروه برای «اعتباريابی میدانی» الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی انتخاب شدند.
نظرات آنان ،بهعنوان کسانی که در عرصه عمل فعالیت داشتند ،بهعنوان ارزياب موصعیت مورد
نظر بوده است.
ابزار کسب اطالعات در هر دو گروه متخصصان و معلمان ،پرسشنامه بود .پرسشنامه
متخصصان برای سنجش اولويت (اهمیت) هر يک از مؤلفهها ،ابعاد و شاخصها با درجهبندی
 1-5تشکیل شده بود .اين پرسشنامه را همه گروه  30نفره متخصصان پاسخ دادند .پرسشنامه
دوم مربوط به معلمان بود و  441نفر از معلمان آن را تکمیل و عودت دادند .محتوای اين
پرسشنامه نیز همانند پرسشنامه متخصصان بود.
برای بررسی وضعیت پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار
آلفای کرونباخ ابعاد  0.879و شاخصها  0.925به دست آمد .با توجه به نتايز حاصله از
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آزمون آلفای کرونباخ ،پايايی ابعاد و شاخصهای تحقیق باالتر از  0.7حاصل شده که
تأيیدکننده پايايی صابلصبول است.
برای تحلیل دادههای بخش کمی مربوط به متخصصان ،از مدل «الکتر» و از تکنیک
اولويتبندی شاخصها ( )APAاستفاده گرديد .همچنین برای تحلیل دادههای بخش کمی
مربوط به معلمان بهعنوان اعتباريابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی ،از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأيیدی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی :در پاسخ به این پرسش که «الگوی اجررای ارزشریابی تحصریلی دوره
ابتدايی شرامل چره ابعراد ،مؤلفرهها و شراخصهايی اسرت؟» تحلیرل اطالعرات نشران داد کره
متخصصان حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر سه مؤلفه «زيرساختی»« ،سازمانی» و «انسرانی»
بهعنوان مؤلفههای اساسی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تأکید نهادهاند .مؤلفه زيرسراختی
که متمرکز بر پديدههای بنیادين عمل آموزش است ،دارای دو بعد اساسی صلمداد شرده اسرت:
امکانات و منابع مالی .برای مولفه سازمانی ،پنز بعد اعالم شده است که عبارتند از« :آموزش و
آگاهی»« ،عملکرد و کارايی»« ،نظارت»« ،امور اجرايی»« ،امور محتوايی» و مولفه انسانی متشکل
از شش بعد صلمداد شده است« :شناختی»« ،انعطافپذيری»« ،رشد اجتماعی»« ،شخصیتی-روانی
دانشآموز»« ،تحصیلی-يادگیری» و «اولیا و معلمان» .برای فهم و تشخیص هر يک از اين ابعاد،
شاخصهايی معرفی شده است که شمار آنها در اينجا ،نود و شش مورد تعیین گرديد (جردول
.)3
جدول  :3مؤلفهها ،ابعاد و شاخصهای اجرای ارزشیابی تحصیلی
مؤلفهها

ابعاد

شاخصها

زیرساختی

امکانات

زيرساختهای موردنیراز بررای اجررای طررح ،امکانرات مدرسره ،امکانرات
آموزش و پرورش

مالی
سازمانی

آموزش و آگاهی

بودجه اجرای دصیق طرح ،هزينه انجام طرح
منابع و برنامره آموزشری ،مدلسرازی ارزشریابی توصریفی ،آمروزش ضرمن
خدمت ،آموزش و آگاهی معلمان از ارزشیابی توصریفی ،آمروزش و آگراهی
مديران مدرسه از ارزشیابی توصیفی ،آموزش و آگاهی والدين دانشآمروزان
از ارزشیابی توصیفی ،آموزش و آگاهی دانشآموزان از ارزشریابی توصریفی،
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مؤلفهها

شاخصها

ابعاد
اعتماد بهنظام آموزشی
عملکرد و کارايی

بهبود يادگیری دانشآموزان ،بهبود کیفیت پیشررفت تحصریلی دانشآمروزان،
میزان بازدهی ارزشیابی توصیفی در سنجش دانشآمروزان ،تشرخیص کامرل
نتايز کار دانشآموزان ،سنجش دانشآمروز برا توانرايیهرايش ،آزمرونهرای
عملکردی ،سنجش عملکرد معلمان و مدارس ،برداشته شدن جرو خشرک و
مصنوعی کالس ،بازخورد مثبت از ارزشیابی ،سنجش عملکرد دانشآموز در
کل سال تحصیلی

نظارتی

نظارت بر اجرای صحی ارزشیابی ،نظارت روزانه معلمان بر دانرشآمروزان،
نظارت والدين بر دانشآموزان ،گزارش عمیق پیشرفت دانشآموز

اجرايی

بهکارگیری ارزشیابی توصیفی در عمل ،پايره علمری ارزشریابی توصریفی در
عمل ،کیفیت انجام ارزشیابی توصیفی ،اجررای صرحی ارزشریابی توصریفی،
مدتزمان انجام ارزشیابی توصیفی ،حجم آزمرونهرای ارزشریابی توصریفی،
شفافیت دستورالعملهای اجرايی ،شفافیت ارزشیابی ،دشواری تعیرین سرط
دانشآموزان ،همپوشانی فرمها ،تنوع ابزارها

محتوايی

حاکم شدن روح ارزشیابی توصیفی بهجای ارزشیابی سرنتی ،متناسرب برودن
کیفیت و کمیت محتوای ارزشیابی ،فرهن،سازی ارزشیابی توصیفی – کیفری
برای معلمان ،مديران و والدين؛ توجیه فلسفهی ارزشیابی توصریفی ،تناسرب
با دوره ابتدايی ،هماهنگی بین مقاطع تحصیلی ،تناسب ضواب با برهکارگیری
ارزشیابی ،تطابق محتوای دروس با رويکرد ارزشیابی توصیفی

انسانی

شناختی

شناخت صابلیتها و مهارت دانشآموزان ،شرناخت دانشآمروزان شايسرته و
توانمند ،شناخت نقاط صوت و ضعف دانشآموزان ،رفتارسنجی دانشآموزان
(سنجش رفتاری دانشآموزان) ،صضاوت صحی و منصفانه معلرم از دانرش-
آموزان ،شناخت والدين از وضعیت درسی دانشآموزان

انعطافپذيری

میزان نوآوری ارزشیابی توصیفی ،پويايی ارزشیابی توصریفی ،مسرتمر برودن
ارزشیابی توصیفی ،هماهنگی برنامه درسری برا اهرداف ارزشریابی توصریفی،
هماهنگی ابزارهای آموزشی با اهداف ارزشیابی توصیفی

رشد اجتماعی

نظم و انضباط دانشآمروزان ،تقويرت روحیره همکراری و کرارگروهی برین

(مهارت

دانشآموزان ،افرزايش مسرئولیتپذيری دانشآمروزان ،افرزايش تعامرل برین

اجتماعی)
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مؤلفهها

ابعاد

شاخصها

شخصیتی -

بهبود انگیزه و عالصهمنردی ،افرزايش اعتمادبرهنف  ،رصابرت سرالم ،آرامرش

روانی دانشآموز

روحی دانشآموز ،کاهش استرس و اضطراب (ناشری از امتحانرات) ،سرط
مطلوب استرس (استرس مفید) ،افزايش خالصیت و نوآوری ،حر

تبعری

در بین دانشآموزان پررتالش ،ناديرده گررفتن شردن توانرايی دانرشآمروزان
پرتالش ،حرفشنوی از معلمان ،پیوند عاطفی معلم و دانرشآمروز ،افرزايش
فعالیت دانشآمروزان خجرالتی ،افرزايش حساسریت دانشآمروزان در انجرام
تکالیف ،افزايش ح

کنجکاوی دانشآموز ،افزايش تحرکات ذهنی دانرش-

آموز ،توجه همهجانبه به تمامی جنبههای رشد دانشآموزان ،مقايسه دانرش-
آموز با خود نه با ديگران
تحصیلی -

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

يادگیری

مقابررل حفررو دروس) ،تعمیررق يررادگیری ،يررادگیری عملکررردی ،يررادگیری
کاربردی ،کیفیت درسی دانشآمروزان ،يرادگیری تفکرر نقرادی و نقدپرذيری
دانشآموز ،جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموز

اولیا و معلمان

افزايش توصعات (اولیا و دانشآموزان) به پیشرفت تحصریلی ،تغییرر نگررش
خانوادهها ،کاهش حساسیت اولیا به نمرهگیری (نمره بیست) ،آرامش روحی
معلم ،انگیزه يا سرخوردگی معلمان و مديران در اجرا ،حجم زياد کار بررای
معلمان ،حفو شأن معلم ،بهعنوان ارزياب ،افزايش اختیارات معلم

یافتههای بخش کمی:
در تحلیل کمّی اطالعات ،اين پرسش مورد نظر بود که «ابعاد؛ مولفهها و شاخصهای ارزشیابی
تحصیلی دوره ابتدايی از چه اولويتی برخوردار هستند؟» تحلیل دادههای حاصل از نظرخرواهی
از متخصصان نشان داد که در صضاوت آنان ،مؤلفه زيرساختی بررای اجررای الگروی ارزشریابی
تحصیلی دوره ابتدايی دارای نقش تعیینکننرده نمریباشرد؛ امرا امکانرات کرافی الزمره اجررای
موفقتآمیز ارزشیابی تحصیلی است .همچنین ،در ارزيابی گروه متخصصان ،مؤلفه سازمانی نیز
از اهمیت بااليی در اجرای ارزشیابی تحصیلی برخوردار نیست .آنچه بررای اجررای ارزشریابی
تحصیلی از نگاه اين گروه دارای ارزش اساسری اسرت« ،مولفره انسرانی» اسرت .از نظرر آنران،
«آموزش و آگاهی» دستاندرکاران و ذينفعان ارزشیابی تحصیلی میتوانرد ضرامن موفقیرت آن
باشد و اين موضوع نوعی آگاهی محسوب میشود .برای آنان نوع صضاوت معلمان ،مسئولین و
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اولیا دانشآموزان نسبت به ارزشیابی تحصیلی ،مهم است و آنان باور دارنرد کره ايرن موضروع
مربوط به «آگاهی و آموزش» آنهاست .البته شرح مولفره انسرانی ،گسرترده اسرت و جنبرههرای
مختلف حیات انسانی از دانش و باور و نگرش تا اهداف و اعمال دستاندرکاران و ذینفعران
را شامل میشود (جدول .)4
جدول  :4ماتري

اولیه مدل الکتر در رتبهبندی مؤلفههای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی

پاسخ

مؤلفه

مؤلفه

مؤلفه

پاسخ

مؤلفه

مؤلفه

مؤلفه

دهندگان

زیرساختی

سازمانی

انسانی

دهندگان

زیرساختی

سازمانی

انسانی

متخصص 1

2.24

2.61

2.88

متخصص 16

2.5

2.58

2.81

متخصص 2

2.37

2.46

2.57

متخصص 17

2.34

2.43

2.82

متخصص 3

2.41

2.7

2.75

متخصص 18

2.53

2.47

2.49

متخصص 4

2.22

2.49

2.53

متخصص 19

2.37

2.63

2.66

متخصص 5

2.3

2.74

2.77

متخصص 20

2.36

2.78

2.67

متخصص 6

2.74

2.61

2.86

متخصص 21

2.22

2.69

2.73

متخصص 7

2.61

2.54

2.62

متخصص 22

2.3

2.7

2.72

متخصص 8

2.17

2.39

2.45

متخصص 23

2.52

2.75

2.79

متخصص 9

2.34

2.31

2.64

متخصص 24

2.64

2.69

2.66

متخصص 10

2.42

2.74

2.8

متخصص 25

2.46

2.68

2.53

متخصص 11

2.33

2.64

2.73

متخصص 26

2.51

2.57

2.77

متخصص 12

2.2

2.84

2.61

متخصص 27

2.37

2.73

2.64

متخصص 13

2.41

2.6

2.68

متخصص 28

2.34

2.66

2.62

متخصص 14

2.29

2.58

2.64

متخصص 29

2.44

2.57

2.63

متخصص 15

2.75

2.49

2.57

متخصص 30

2.29

2.73

2.68

همچنین در اين مرحله با ترکیب ماتري
ماتري

هماهن ،مؤثر و ماتري

ناهماهن ،مؤثر،

نهايی ايجاد شد که در آن با مشخص کردن تعداد بُردها و باختها برای مؤلفهها،

اولويت و اهمیت مؤلفهها در مقايسه با يکديگر (بهصورت نسبی) بر اساس نظرات متخصصین
و خبرگان به دست آمد .اين ترتیب نشان داد که مؤلفه «انسانی» با امتیاز ( ،)2بیشترين اهمیت و
اولويت را در ار تباط با اجرای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی دارد .ابعاد اين مؤلفه شامل
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عوامل شناختی ،انعطافپذيری ،رشد اجتماعی (مهارت اجتماعی) ،شخصیتی-روانی دانشآموز،
تحصیلی–يادگیری و اولیا و معلمان است .مؤلفه «سازمانی» با امتیاز ( )0در رتبه دوم اهمیت
صرار دارد .اين مؤلفه شامل ابعاد آموزش و آگاهی ،عملکرد و کارايی ،نظارتی ،اجرايی و
محتوايی است .در انتها نیز مؤلفه «زيرساختی» با امتیاز ( )-2بهعنوان سومین اولويت در
ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی ،حائز اهمیت است .اين مؤلفه نیز شامل ابعاد امکانات و مالی
است .جدول  ،5ماتري

نهايی را نشان میدهد.
اولويتبندی مؤلفههای اجرايی ارزشیابی تحصیلی

جدول  :5ماتري

مؤلفه

مؤلفه

مؤلفه

زیرساختی

سازمانی

انسانی

0

مؤلفه زیرساختی
مؤلفه سازمانی

1

مؤلفه انسانی

1

1

برد

باخت

امتیاز
1

نهایی

0

0

2

-2

0

1

1

0

2

0

2

بهمنظور مشخص کردن اولويت يا درجه اهمیت هريک از ابعاد و شراخصهرای ارزشریابی
تحصیلی دوره ابتدايی از نظرات متخصصان و خبرگان ،از روش  AHPدر نررمافرزار Expert

 Choiceبهره گرفته شد .بدين منظور ابتدا درجه اهمیت ابعاد تحقیق مرورد سرنجش (مقايسره
دودويی) صرار گرفته است ،سپ

به مقايسه دودوئی هريک از شاخصهرای تحقیرق بهصرورت

درون مؤلفهای پرداخته شده و درجه اهمیت هر شاخص با توجه به تأثیرگذاری وزن هر بُعد و
وزن خود شاخص به دست آمده است (جدول .)6

 .1عدد منفی به دست آمده برای مؤلفه سازمانی به معنی اهمیت پايین آن نیست .بلکه مقادير به دست آمرده بررای هرر مؤلفره
بهصورت نسبی بوده و در مقايسهای که نسبت به ساير مؤلفهها انجام شده ،به دست آمده است.
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جدول  :6درجه اهمیت و وزن هر يک از شاخصها و ابعاد الگوی ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی
زیرساختی

مؤلفه
بعد

امکانات

مالی

وزن

0.524

0.476

مجموع
وزنها

سازمانی

مؤلفه
بعد
وزن

1

عملکرد و

آموزش و
آگاهی

کارايی

0.296

0.238

نظارتی

اجرايی

محتوايی

0.157

0.116

0.192

مجموع
وزنها
1

انسانی

مؤلفه
بعد

شناختی

وزن

0.106

انعطاف

رشد

پذيری

اجتماعی

0.164

0.244

شخصیتی -

روانی دانش-

تحصیلی –

اولیا و

مجموع

يادگیری

معلمان

وزنها

آموز
0.126

0.280

0.081

1

جدول باال ،وزن هريک از ابعاد مؤلفههای سهگانه را نشان میدهد .نکته مهم در ارتباط با
وزنهای به دست آمده اين است که اين وزندهی از طريق مقايسات درونمؤلفهای حاصل شده
است .بدين معنی که ابعاد هر مؤلفه فق با ابعاد همان مؤلفه مورد مقايسه صرار گرفته است ،نه
در مقايسه با ابعاد ساير مؤلفهها .همچنین از آنجايی که مجموع اوزان ابعاد هر مؤلفه بايد برابر
با عدد يک شود ،در نتیجه مؤلفهای که ابعاد بیشتری دارد ،امتیازات تقسیم شده بین ابعاد نیز
رصم کمتری خواهد بود و نبايد به مقايسه امتیاز يک بُعد از يک مؤلفه با امتیاز بُعدی ديگر در
مؤلفهای ديگر پرداخت.
بر اساس تحلیل دادهها و اطالعات ،الگوی نهايی اجرای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی به
شرح شکل  1حاصل شده است .در اين الگو آشکار است که برای اجرای ارزشیابی تحصیلی
در دوره ابتدايی بر اساس سه مؤلفه 13 ،بعد اساسی مطرح است و اين ابعاد مشتمل بر 96
شاخص اجرايی دارای اهمیت هستند (شکل .)1
در بررسی اعتبار الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی (اعتباريابی /اعتبارسنجی) آشکار گرديد
که مؤلفهها ،ابعاد و شاخصهای حاصل از نظرات متخصصان ،مورد تأيید معلمان صرار دارد.
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اين بدان معناست که آنان بهعنوان آگاهان عرصه واصعی عمل ،توفیق اجرای ارزشیابی توصیفی
را مربوط به سه مؤلفه «زيرساختی ،سازمانی و انسانی» میدانند (شکل .)2

شکل  :1الگوی اجرای ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدايی
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شکل  :2مدل اندازهگیری متغیرهای مستقل در حالت ضرايب استاندارد (بار عاملی)
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شکل  :3مدل اندازهگیری متغیرهای مستقل در حالت مقدار تی (معنیداری)

تحلیل دادهها نشان داد مقدار بارهای عاملی به دست آمرده کره بیشرتر از  0/40اسرت و در
سط معنیداری کمتر از  )p>0/05( 0/05صرار دارند (تمامی مقرادير  tبزرگترر از  1/96شرده
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است) .برايناساس ،میتوان گفت که اعتبار سازه تمامی مروارد مرورد بررسری تائیرد میشرود.
تمامی موارد بار عاملی بیشتر از  0/40دارند که اعتبرار تمرامی آنهرا را تائیرد میکنرد .در ايرن
مرحله تنها يک مؤلفه يعنی شاخص شماره  30به دلیل بار عاملی ضعیف ،غیرصابرلصبول (کمترر
از  )0/30تشخیص داده شد و از تحلیل حذف شد.
مقدار پايايی ترکیبی از حداصل  0/83برای مؤلفه کرارکرد درونری ترا حرداکثر  0/94بررای
مؤلفه عملکرد و کارايی به دست آمده است که اين مقادير پايايی ترکیبی بیشرتر از مقردار 0/70
است .اين مقادير پايايی ،مقدار مورد تأيیردی اسرت و گويرای ايرن اسرت کره پايرايی مقیراس
متغیرهای مستقل آن ازنظر آماری تائید میشود .همچنین مقادير آلفای کرونبراخ تمرامی مروارد
بیشتر از  0/70است و نشان میدهد پايايی به روش همسازی درونی هم مورد تائید است.
میانگین واريان

استخراج شده که اعتبار همگرا را میسنجد از حداصل  0/52بررای مؤلفره

نظارتی تا حداکثر  0/82برای مؤلفه تحصیلی يادگیری به دست آمده اسرت .مقرادير بره دسرت
آمده نشان میدهد که اعتبار همگرای تمامی عوامل مقدار مناسرب و مرورد تأيیرد اسرت چرون
باالتر از مقدار  0/50به دست آمده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش طراحی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدايی برود .در
مطالعه حاضر به منظور در عمیق و طراحی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سعی شرد ترا
با روششناسی کیفی و ورود به نظام معنرايی متخصصران و خبرگران ،سرط و عمرق ادرا و
تفسیری آنان نسبت به موضوع ،مرورد بررسری ،شناسرايی و بازنمرايی گرردد .در همرین راسرتا
متخصصان حوزه ارزشیابی آموزشی به معرفی مؤلفرهها ،ابعراد و شراخصهای الگروی اجررای
ارزشیابی تحصیلی به شیوۀ ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدايی اصدام کردهاند و تحلیل اطالعرات
حاصل نشان داد که از نگاه آنران ،مؤلفرهها را میتروان در سره دسرته «انسرانی»« ،سرازمانی» و
«زيرساختی» ،معرفی کرد .اين مؤلفهها دارای ابعاد و شاخصهايی هستند که با عنايت به آنهرا
بهطور دصیقتر میتوان به فهمی از الگوی اجرايی ارزشیابی تحصیلی دست يافت.
ابعاد مؤلفهها را مریتروان در  13عنروان «امکانرات»« ،منرابع مرالی»« ،آمروزش و آگراهی»،
«عملکرد و کرارايی»« ،نظرارتی»« ،اجرايری»« ،محتروايی»« ،شرناختی»« ،انعطافپرذيری»« ،رشرد
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اجتمرراعی»« ،شخصرریتی-روان ری دانررشآمرروز»« ،تحصرریلی-يررادگیری» و «اولیررا و معلمرران» و
شاخصهای اين ابعاد را در  96عنوان معرفی کرد .اعتباريابی میدانی اين الگو بر اساس نظررات
يک گروه  500نفره از معلمان مدارس ابتدايی نشان داد که آنان نیز همین ديدگاه را دارند.
اين يافتهها نشان میدهد که اجرای مناسب يک الگوی ارزشیابی تحصیلی و آنهرم از نروع
توصیفی ،بیش از هر چیز نیازمند توجه به مؤلفه «انسانی» است .اين مؤلفه شامل شش زيرمولفه
يا ُبعرد اسرت کره عبارتانرد از :عوامرل شرناختی ،انعطافپرذيری ،رشرد اجتمراعی (مهرارت
اجتماعی) ،شخصیتی-روانی دانشآموز ،تحصیلی–يادگیری و اولیا و معلمان .همچنین مهمترين
بُعد مؤلفه انسانی ،بُعد «تحصیلی-يادگیری» با وزن  0.280میباشد .شاخصهای اساسی و مهم
مؤلفه انسانی بر اساس تحلیلهای آماری عبارتاند از:
 ارتقاء يادگیری دانشآموز و جلوگیری از افت تحصیلی؛ تقويت تعامل ،روحیه کار گروهی و رشد اجتماعی دانشآموز؛ افزايش نظم انضباط دانشآموز؛ افزايش پويايی و انعطافپذيری ارزشیابی توصیفی با اهداف مدنظر؛ رشد شخصیتی و روانی دانشآموز؛ افزايش شناخت معلمان نسبت به دانشآموزان؛ افزايش شناخت والدين نسبت به وضعیت درسی دانشآموز؛ تغییر نگرش والدين و مربیان (معلمان) و دانشآموزان نسبت به ارزشیابی توصیفی.در خصوص اجرای ارزشیابی توصیفی در نظامهای آموزشی و توفیق نهچندان زياد اين نوع
ارزشیابی میتوان به عواملی نظیر اطالع ناکافی معلمران از ماهیرت ارزشریابی توصریفی (اديرب
منش)1398 ،؛ نگرش منفی برخی از معلمان به اين نروع ارزشریابی (الکافرافی)2012 ،؛ توجیره
ناکافی معلمان و والدين در خصوص اهمیت اين نوع ارزشریابی (ملکری زاده)1396 ،؛ اجررای
نادرست ارزشیابی در کالس درس (الهربی)2015 ،؛ بکارگیری اين ارزشیابی بررای کالسهرای
پرجمعیت (وان ،،دن ،و دوما )2017 ،اشاره کرد؛ که همه اين مروارد در ذيرل مولفره انسرانی
صرار دارند .به عبارت ديگر ،هم گزارشهای پژوهشی حکايت از اين دارد که مولفه انسرانی برر
ارزشیابی تحصیلی تأثیر جدی داشته است و هم نتايز اين بررسی.
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برهزعم کریم و همکراران ()2018؛ اديرب مررنش ( )1398و صلتراش ،اوجری نرژاد و دهقرران
منگابادی ( ،)1394اگر بتوان آسیبهای وارده بر ارزشیابی توصیفی را درست شناسايی و کنترل
کرد ،میتوان اذعان نمود ايرن نروع ارزشریابی يکری از بهتررين و بینقصتررين ارزشریابیهای
تحصیلی خواهد بود .چراکه در اين ارزشیابی به دانش ،مهرارت و نگررش دانشآمروزان توجره
میشود .دانشآموزان در حرین فعالیتهرا ارزشریابی میشروند .همچنرین آنهرا در گرروه نیرز
ارزشیابی میشوند و در فهم مسئله تا رسیدن به پاسرخ ،ارزشریابی میشروند .در ايرن سیسرتم،
سنجش و ارزشیابی بخش جدايیناپذير و مهمترين عنصر فرآيند آمروزش اسرت .همچنرین در
اين سیستم ،ارزشیابی آخرين حلقه فرآيند آموزش-يادگیری به شمار نمیرود ،بلکره جزئری از
فرآيند آموزش است .وسیلهای برای تحريک و تشويق دانشآمروزان بره يرادگیری بیشرتر و برا
کیفیتتر است .در اين سیستم ارزشیابی يادگیرنده تبديل به فردی فعال ،ريسرکپذير و محقرق
میشود که بهطور دائم از تدري

بهره میبرد.

در مقام دوم ،مؤلفه «سازمانی» صرار گرفته است که شامل زيرمولفهها يا ابعادی بردين شررح
است :آموزش و آگاهی ،عملکرد و کارايی ،نظارتی ،اجرايی و محتوايی .همچنین مهمترين بُعرد
مؤلفه سازمانی ،بُعد «آموزش و آگاهی» با وزن  0.296میباشد .شراخصهرای اساسری و مهرم
مؤلفه «سازمانی» بر اساس تحلیلهای آماری عبارتاند از:
 ارتقاء آموزش و آگاه معلمان ،دانشآموزان ،مديران و والدين از ارزشیابی توصیفی؛ سنجش عملکرد معلمان و دانشآموزان؛ بهبود عملکرد و کارايی دانشآموزان؛ شناخت محتوايی ارزشیابی توصیفی؛ افزايش تناسب و تطابق ارزشیابی توصیفی با محتوای دروس در مقاطع مختلف؛ بهبود نظارت معلمان و والدين بر دانشآموز؛ نظارت بر اجرای صحی ارزشیابی؛ اجرای صحی ارزشیابی توصیفی.مؤلفه «زيرساختی» در اين پژوهش در جايگاه سوم صرار گرفته است .ايرن مؤلفره دارای دو
بعد است :امکانات مدرسه و تأمین بودجره .همچنرین مهمتررين بُعرد مؤلفره زيرسراختی ،بُعرد
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«امکانات» با وزن  0.524میباشرد .شراخصهرای ايرن مؤلفره برر اسراس تحلیرلهرای آمراری
عبارتاند از:
 تالش بر بهبود امکانات مدرسه ،آموزش و پرورش و زيرساختهای موردنیاز؛ تالش برای تأمین بودجه و هزينه انجام ارزشیابی توصیفی.اديب منش ( ،)1398و الهربی ()2015؛ معتقدند امکانات کافی الزمه اجررای موفقرت آمیرز
ارزشیابی توصیفی است .همچنین کتابهرای درسری يکری از اجرزا و عناصرر مهرم هرر نظرام
آموزشی میباشد .بهطورکلی در هر تحولی بايد عناصر مختلف يک نظام با همديگر هماهن ،و
همراه باشند .اين مقوله خرد از مسائل جدی و حساس در چگونگی اجرا و موفقیت ارزشریابی
توصیفی است .هماهنگی و همراهری و تناسرب رويکررد حراکم برر کتراب درسری برا ماهیرت
ارزشیابی توصیفی از ملزومات مهم اجرای درست و مديريت ارزشیابی توصیفی اسرت .برخری
يافتههای اين بررسی به اين ضعف جدی اشاره داشته است .به نظر میرسرد حرداصل امکانرات
فیزيکی ،پوشه کار و کمردی بررای نگهرداری آن باشرد کره دانشآمروزان را از حمرل روزانره
پوشههای کار معاف دارد .شايد يکی از مهمترين امکانات فیزيکی در اجرای ارزشیابی توصیفی
به چگونگی چینش کالس برمیگردد .به دلیل تأکید بر فعالیتهای گروهری چیرنش صرندلیها
بهصورت گروهی و يا حلقهای ،وجود فضای مناسب را طلب میکند.
پیشنهادهای کاربردی
بر اساس شاخصها ،ابعاد و مؤلفههای بهدستآمده از مصاحبهها ،پیشنهادهای کاربردی زير
ارائه میشود:
 به دلیل عمر نه چندان زياد ارزشیابی توصیفی در ايران و همچنین عدم آشنايی کافی معلمرانو مسئوالن از ماهیت اين نوع ارزشیابی ،پیشنهاد میشود کارگاههايی در زمینه اهمیت و نحوه
کاربرد صحی ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدايی برگزار شود.
 با توجه به اختالفنظرهای موجود در بین معلمان و مسئوالن در حوزه بهکارگیری ارزشریابیتوصیفی ،پیشنهاد میشود در هر مدرسه يک شخص مسل به حوزه ارزشیابی توصریفی هرم
بهعنوان مرجع و هم ناظر فعالیت نمايد.
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 پیشنهاد میشود از رويکرد تلفیقی در ارزشیابی استفاده شود ،به نحروی کره درسهرای مثرلعلوم و رياضی به شکل کمی و بقیه دروس به شکل توصیفی ارزشیابی شوند و اين رويکررد
در مقطه متوسطه هم دنبال شود .همچنین پیشنهاد میشود برخی از دروس مقطع متوسطه هم
با ارزشیابی توصیفی ارزيابی شوند.
 پیشنهاد میشود صبل از استخدام معلمان دوره ابتدايی ،يکسری دورههای مربروط بره آشرنايیتخصصی با ارزشیابی توصیفی برای معلمان بهصرورت کرامالً کراربردی اجررا و آنهرا را در
موصعیت واصعی انجام ارزشیابی توصیفی از دانشآموزان صرار داد.
 پیشنهاد میشود طراحان و مجريان ارزشیابی توصریفی ،برا تشرکیل کارگروههرای آموزشری-تخصصی نسبت به تهیه لیستی از آسیبهای جدی وارد شده بر اين نوع ارزشیابی اصدام شود.
 پیشنهاد میشود انگیزه و تعهد الزم در معلمان برای اجررای درسرت ارزشریابی توصریفی درمدارس از طريق تشويق و نظارت و بازديد از دفتر ثبت فعالیتها و گزارشات معلمان ايجراد
شود.
 پیشنهاد میشود در جهت آشنايی بیشتر والدين با ارزشیابی توصریفی ،برنامرههايی برا هردفآشنايی و درگیر نمودن آنها در اين نوع ارزشیابی ،اجرا گردد.
 پیشنهاد میشود صدا و سیما با اجررای برنامرههای مربروط بره آشرنايی معلمران ،مسرئولین ووالدين نسبت به ارزشیابی توصیفی ،ديدگاه ايشان را نسبت به اين نوع ارزشیابی تغییر دهد.
 پیشنهاد میشود شورای عالی آموزش و پرورش برای ارتقراء کیفیرت برنامرههای آمروزش وپرورش از طريق مداخالت ارزشیابی ،نظارت بیشتری بر طرح ارزشیابی توصیفی داشته باشد.
منابع
اديب منش ،افشین ( .)1398پديدارشناسی تجارب معلمان ابتدايی از اجرای کامل طرح ارزشیابی کیفی-
توصیفی .پژوهشهای تربیتی ،شماره  ،38صص .60-85
تونی ،مینا ( .)1394بررسی نگرش و تجارب معلمان در خصوص تحقق اهداف ارزشیابی توصریفی در
دوره دوم ابتدايی .پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شرهید
چمران اهواز.
حسینی ،فهیمه السادات ( .)1390بررسی نگرش معلمین و والردين در خصروص کاربسرت ارزشریابی
کیفی توصیفی در بهبود فرآيند ياددهی-يادگیری و سرالمت روحری روانری دانشآمروزان مردارس
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ابتردايی پايره اول شرهر تهرران در سرال تحصریلی  .89-90پاياننامره کارشناسری ارشرد ،دانشرگاه
تربیتمعلم تهران.
خصالی ،آزاده ،صالحی ،کیوان ،بهرامی ،مسعود ( .)1394تحلیل ادرا و تجربه زيسته معلمان ابتدايی از
داليل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی-کیفی :مطالعه به روش پديدارشناسی .فصلنامه مطالعرات
اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی ،دوره  ،5شماره  ،12صص .152-121
زمانی فرد ،فاطمه ،کشتی آرای ،نرگ

و میرشاه جعفری ،سید ابراهیم ( .)1389تجارب معلمان ابتردايی

از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی .برنامهريزی درسی دانش و پژوهش در علروم تربیتری ،دانشرگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان ،شماره بیست و پنجم ،صص .52-35
سبحانینژاد ،مهدی ،سربازيان اسفندآبادی ،رصیه ( .)1397ارزشیابی وضعیت ياددهی-يرادگیری معلمران
دوره ابتدايی شهر يد بر اساس مدل اشور و ويژگیهای جمعیت شناختی .فصلنامه مطالعات برنامره
درسی ايران ،سال سیزدهم ،شماره  ،48صص .63-84
صالحی ،کیوان ،بازرگان ،عباس ،صادصی ،ناهید و شکوهی يکتا ،محسرن ( .)1394بازنمرايی ادراکرات و
تجارب زيستۀ معلمان از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصریفی در مردارس
ابتدايی .مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی ،)9( 5 ،صص .59- 99
عزيزی ،نعمتاهلل ،حیدری ،شهريار ( .)1391نگرش معلمان ابتدايی شهر سرنندج نسربت بره ارزشریابی
توصیفی .مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره ششم ،شماره  ،2صص .189-208
فات نژاد ،کوروش ،انديشمند ،ويدا ( .)1398تجربه زيسته معلمان از اثربخشری ارزشریابی توصریفی در
مقطع ابتردايی برا رويکررد پديدارشناسری .فصرلنامه رويکردهرای پژوهشری نروين در مرديريت و
حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،21جلد پنجم ،صص .53-62
صلتاش عباس ،اوجی نژاد ،احمد رضا ،دهقان منگابادی ،علیرضا ( .)1394آسیبشناسی الگوی ارزشیابی
توصیفی بهمنظور ارائه الگروی مناسرب در دوره ابتردايی .فصرلنامه علمری-پژوهشری پرژوهش در
يادگیری آموزشگاهی و مجازی ،سال سوم ،شماره  ،10صص .7-16
ملکی زاده ،علی اصغر ( .)1396آسیب شناسی ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس ابتدايی .پايران نامره
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
موسیپور ،نعمتاهلل ( .)1396برنامهريزی آموزش متوسطه .چاپ ششم ،مشهد ،به نشر.
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