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، بررسی عملکرد آموزگاران در تهیه و هدف پژوهشچکیده: 

آوری و ساماندهی اطالعات در جمع ابزارکارگیری به
، کاربردی و کیفی است. نوع تحقیق-ارزشیابی توصیفی 

جامعه آماری پژوهش، آموزگاران  روش تحقیق کیفی است.

های اول، دوم و سوم پایه ارزشیابی توصیفی زن مجری

نفر از  49شهرستان فراشبند و حجم نمونه، شامل  های دبستان
گیری تصادفی آموزگاران مذکور است که بر اساس نمونه

 یآور جمعساده انتخاب شدند. از روش مثلث سازی برای 

)نیمه  ابزار پژوهش، مصاحبه .اطالعات استفاده شده است
یا  لیستکار، چکی( و بررسی اسناد )پوشهافتهیساختار

 .( استنگاری و آزمون عملکردیفهرست وارسی، واقعه

ها با استفاده از آمار توصیفی صورت تجزیه و تحلیل داده

گرفت. نتایج نشان داد آموزگاران از ابزارهای مورد بررسی 
 ها آن اند.برداشت نادرستی دارند و به اهداف آن پی نبرده

-کار نمیکنند و بهمورد بررسی را به درستی تهیه نمی ابزار

ذهنی ابزار زدگی و مشکالت تعدد  یبا کژتاببرند. آموزگاران 

های پیشنهادی، حلابزارها روبه رو هستند. از جمله راه
کارگاهی برای  صورت بههای آموزشی برگزاری دوره

دیگر تعامل آنان با هم آموزگاران، نظارت بر کار آموزگاران و

 است.
کیفی، ابزار ارزشیابی  -ارزشیابی توصیفی: ها دواژهیکل

فهرست ) ستیل چکنگاری، ، واقعهکار ی پوشهتوصیفی، 

 وارسی(، آزمون عملکردی

P. Ahmadi (Ph.D) 
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Abstract: The purpose of the present study is to 

investigate of teachers’ performance in developing 
and using tools for collecting and organizing the 

relavent data in descriptive-qualitative assessment. 

This study is conduted within a practical and 
qualitative framewok. The population selected for 

this study included the female teachers who 

performed the descriptive-qualitative assessment 
plan of the first grade to the third grade in 

elementary schools at Farashband, Iran. The final 

sample included 12 taechers who were selected 
through simple random sampling. The research 

instruments employed were interview (semi-

structured) and the investigating of the documents 

(portfolio, checklist, anecdotal record and 

performance test). The data analysis was done 

through the descriptive statistics. The results 
indicated that the teachers have wrong 

interpretations of the mentioned tools and they have 

no adequate information regarding the potential 
goals of this type of assessment. In addition, the 

results revealed that the teachers do not develop and 

use the mentioned tools correctly. Also, the variety 
of tools might create ambiguity and 

misunderstanding for the teachers in many cases. 

According to these findings, this study recommends 
that there is a need for workshops for teachers with 

the purpose of raising their awareness and 

information, observing the teachres' practices, and 
encouraging the teachers' interactions.  

Key words: qualitative evaluation, tools of 

descriptive-qualitative assessment, portfolio, 

checklist, anecdotal record, performance test 
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 پژوهش مسئلهمقدمه و بیان 

اقتصادی جوامع، ضرورت  –مختلف اجتماعی  یها بخشدر  یآور فنعلم و  روزافزونتغییرات 

روز  یها یآور فندانش و  ی توسعهآموزشی و برنامه درسی را با روند رو به های  هم سویی نظام

در فرایند اجرای  یک طرح تغییر عنوان بهاجتناب ناپذیر ساخته است. طرح ارزشیابی توصیفی، 

و تغییر برنامه درسی تأثیرگذار  در اجرابرنامه درسی دوره ابتدایی مطرح است. عوامل گوناگونی 

است که از جمله، عوامل مدیریتی، عوامل فیزیکی و روانی، عوامل مرتبط با معلم و عوامل 

 عنوان بهعلم، م (.4634بیرمی پور و همکاران،باشد ) می ایجادکننده جو تعامل و تشریک مساعی

درسی های  در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه ای ویژهدرسی، جایگاه های  مجری اصلی برنامه

برنامه درسی، باور و نگرش معلم در رابطه با  و تغییربر اجرا  تأثیرگذاردارد. از جمله عوامل 

دگی وی برای (، دانش و درک و فهم معلم از تغییر، میزان آما9444، 4گاهین و مایهیل) رییتغ

(، 9،4334پذیرش تغییر و از طرفی، نگرانی و ترس و عدم اطمینان معلم از عواقب تغییر )برتا

توان  می ( را6،9441)فولن ها معلمایجاد انگیزه و عالقه نسبت به طرح تغییر و وجود تعامل میان 

 برشمرد.

، آموز دانشارزشیابی، یک عنصر اساسی در برنامه درسی است. آگاهی از حصول یادگیری در    

نامداری پژمان و ) بدون سنجش و ارزشیابی فرایندهای یادگیری امری دشوار است

یکی از ابعاد ارزشیابی برنامه درسی است که میزان تحقق  آموزان دانش(. ارزشیابی 4634کیامنش،

(. سنجش و ارزشیابی 4634یادگارزاده و عسگری، ) بخشی آن را در بردارداهداف برنامه و اثر

آموزان در سطح ملی، یک اهرم و عنصر کلیدی برای اصالح مدارس و بهبود آموزش و دانش

آموزان، یادگیری است. تغییرات نظام ارزشیابی کالسی برای بهبود وضعیت یادگیری دانش

شود. این پدیده از دو ریشه مرتبط رهای جهان مشاهده میای است که امروزه در اکثر کشوپدیده

گرایی و سازنده شود: یکی رویکردهای جدید روانشناسی یادگیری، نظیر شناخت می به هم تبیین

در  یالملل نیبهای گرایی و دیگری، نهضت اصالحات آموزشی و تغییرات برنامه درسی و مقایسه

ش استانداردهای آموزشی است )رضایی و سیف، های مختلف درسی و نیاز به افزایموضوع

ارزشیابی از نتایج  (4از: اند عبارت(. دو نگاه متفاوت نسبت به ارزشیابی تحصیلی کالسی 4631

                                                 
1. Gahin & Myhill 

2. Beretta 
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 آوری و ...کارگیری ابزار جمععملکرد آموزگاران در تهیه و به

27 

 

آموزان. در نگاه نخست، ارزشیابی ( ارزشیابی برای بهبود یادگیری دانش9آموزان ویادگیری دانش

یادگیری به بررسی -م در پایان فرایند یاددهیشود و معلی فعالیت معلم تلقی میآخرین حلقه

پایانی اساس کار معلم  های آزمونپردازند. لذا آموزان میمیزان تحقق اهداف یادگیری در دانش

یادگیری از جریان ارزشیابی کامالً متمایز -شود. به سخن دیگر، در این نگاه، جریان یاددهیمی

-اما در نگاه دوم، ارزشیابی و یاددهی؛ کنندمی ای را دنبالهدف جداگانه هرکدامشود که می

دهد ارزشیابی هم وجود که یادگیری رخ می هرلحظهجدا از هم نیستند. در  یها انیجریادگیری 

در  ای وسیله(. ارزشیابی 4633به عبارت دیگر، ارزشیابی در خدمت یادگیری است )حسنی،؛ دارد

وسیله کاهش یابد شانس موفقیت  فاصله میان هدف و هدف آموزش است. چنانچه خدمت

های متمادی، ابزار منحصر به فرد سال (. در ایران در4،9443یابد )لینچ می برنامه درسی افزایش

آموزان، نتایج امتحانات پایانی بوده است. در ارزشیابی گیری در مورد عملکرد دانشتصمیم

 صورت بهپیشرفت تحصیلی تأکید بر ارزشیابی پایانی و غالب بودن این نوع ارزشیابی آن هم 

عدم تحقق کامل اهداف  ها آنترین ( مشکالتی را به وجود آورده است که عمدهای نمره) یکم

رایی، اضطراب، تقلب و محدود کردن گآموزش و پرورش و همچنین اثراتی چون مدرک

(. در این راستا، شورای عالی آموزش و پرورش 4631، خلق خوشآموزان است )خالقیت دانش

برای حل مشکالت  64/3/4634ی ششصد و هفتاد و نهمین جلسه خود، مورخ طی مصوبه

ابی در ی سنجش و ارزشیجاری در زمینه ارزشیابی و با توجه به رویکردهای جدید در حوزه

ای های کیفی و رتبه( به مقیاس4-94های کارشناسی تصمیم گرفت که مقیاس کمی )نشست

ی رفتار و کار، مشاهدهیتغییر یابد و در مدارس از ابزارهای سنجش فرایند یادگیری مانند پوشه

آزمایشی در  صورت بهآزمون عملکردی استفاده شود. پیرو این تصمیم طرح ارزشیابی توصیفی 

در برخی از مناطق آموزشی کشور به اجرا درآمد. اهداف طرح به  39-36سال تحصیلی  رماهمه

 قرار زیر بود:

 فرآیند یاددهی ـ یادگیری افزایش کیفیت -

 تغییر در: همراه با ایجاد یاددهی ـ یادگیری. افزایش بهداشت روانی محیط -

 و فرآیندی،ارزشیابی تکوینی  ارزشیابی از ارزشیابی پایانی به رویکرد کلی -

 ( به مقیاس ترتیبی،4ـ  94ای )تغییر مقیاس فاصله -

                                                 
1. Lynch 
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گزارش پیشرفت  ی توصیفی تحت عنوانتبدیل آن به کارنامه تغییر ساختار کارنامه و -

 تحصیلی،

-از وضعیت تحصیلی دانش آوری اطالعاتجمع های روشبه ابزارها و  بخشیتغییر و تنوع -

 (. … لیست، برگ ثبت مشاهدات وعملکردی، چک هاینکار، آزمویپوشه مانندآموز )

امتحانات  یجا بهدر این طرح  آموزان )کهگیرنده در ارتقاء دانشتصمیم و تغییر در مرجع -

 گیری تعیین شد(شورای مدرسه مرجع صاحب صالحیت تصمیم پایانی، معلم و

 4631در سالسال اجرای آزمایشی،  1مجوز گسترش رسمی طرح ارزشیابی توصیفی بعد از     

ی شورای عالی آموزش ی هفتصد و شصت و نهمین جلسهبه دوره ابتدایی صادر گردید )مصوبه

 های دبستانهای اول، دوم و سوم ( در پایه4634-34اکنون )و هم  (43/1/4631و پرورش مورخ 

 سرتاسر کشور در حال اجراست.

ات بسیاری در این زمینه در طی اجرای آزمایشی و سراسری ارزشیابی توصیفی، تحقیق    

صورت گرفت. بسیاری از این تحقیقات نشان دادند که ارزشیابی توصیفی نتایج سودمندی به 

آموزان، از: افزایش بهداشت روانی دانش اند عبارتنتایج سودمند  همراه داشته است، از جمله

کیفی یادگیری،  کاهش اضطراب امتحان، تعامل بیشتر اولیاء با مسئولین مدرسه، افزایش سطح

آموزان با یکدیگر و با معلم، افزایش بازده یادگیری، ایجاد عالقه به یادگیری، تعامل بیشتر دانش

های ناسالم و توجه به رشد اجتماعی و و اعتماد به نفس، کاهش رقابت نفس عزتافزایش 

محمدی و؛ اب4631؛ حقیقی،4636نژاد،؛ مرتضایی4631رضایی و سیف،است )آموز عاطفی دانش

؛ 4631آرا ، رزم4631؛ محمدی،4631؛ کلهر،4631؛ کریمی،4631؛ موسوی، 4631و خانقایی،

-؛ عیسی4633؛ حامدی،4633؛ شیروانی، 4633؛ ماهر و همکاران 4631آبادی،؛ فتح4631امیری، 

و  4633؛ صالحی 4633؛ معظمی 4633 یرز؛ 4633؛ زارعی،4633؛ بیگی،4633زاده،

، تحقیقات نشان دادند که ارزشیابی توصیفی در طی اجرای آزمایشی و (. همچنین4633حسینی،

گیر بودن کار ارزشیابی به دلیل تنوع ابزارها، ها و مشکالتی از جمله: وقتسراسری با چالش

، کمبود امکانات و تجهیزات، عدم توجیه والدین، عدم ها کالسافزایش کار معلّم، شلوغ بودن 

؛ ابومحمدی و 4636مرتضایی نژاد،است )آموزش کافی معلّمان و اولیاء روبه رو بوده 

؛ 4631؛ حقیقی،4636؛ حسنی و احمدی،4633،یدریح ،4633حامدی،  ؛4631خانقایی،
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ن اهداف و ابزارهای (. ناهماهنگی بی4634و اصالن پور، 4634محمدی،میرزا و 4633حسینی،

(، عدم آمادگی مجریان برای 4633) ینادرارزشیابی توصیفی با سایر عناصر برنامه درسی و 

. در اند دانستهپذیرش طرح ارزشیابی توصیفی را ازجمله مشکالت اجرای این طرح برنامه درسی 

ی توصیفی، از (، در مورد عوامل مرتبط با معلم در ارزشیاب4634همکاران )بیرمی پور و  پژوهش

نسبت  ها معلمهای  توجه به اصالح و ارتقای نگرش "و مدیران، بیشترین اولویت به  ها معلمنظر 

قدردانی شایسته از  "و  "به درک و فهم درست نسبت به طرح ها معلم یابی دست "، "به طرح

 است. شده داده "ها معلمهای  تالش

کارگیری توصیفی، مربوط به تولید و بهها و مشکالت اجرای ارزشیابی یکی از چالش    

( 4633ابزارهای ارزشیابی توصیفی توسط معلمان بوده است. برای مثال، نتایج پژوهش حامدی )

های برنامه ارزشیابی توصیفی، عدم آگاهی معلمان در مورد چالش نیتر بزرگنشان داد، یکی از 

است. همچنین پژوهش حیدری ها بوده لیستی چکو تهیه پوشه کارهای گردآوری نحوه

( نشان داد که یکی از مشکالت معلمان در اجرا، ناتوانی در استفاده درست از ابزارها بوده 4633)

کیفی است که  -است. مشکل ابزارها یک مشکل خیلی جدی در اجرای ارزشیابی توصیفی

 "رستوصیفی در کالس د -راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی"( در کتاب خود 4633حسنی )

به آن اشاره کرده است.  "مشکالت تعدد ابزارها"و  "زدگیابزار "، 4تحت عنوان دو کژتابی ذهنی

آوری اطالعات، فهرست تصور شود که ارزشیابی توصیفی صرفاً ابزار جمع"ابزار زدگی یعنی 

. تعدد ابزارها یعنی "ی توصیفی )گزارش پیشرفت( استیا حتی کارنامه ها آزمونوارسی، 

-ت بلند ابزارهای مورد استفاده در این الگوی ارزشیابی این تصور نادرست را ایجاد میفهرس"

به عبارت دیگر، تولید و اجرای این ؛ کند که در این الگوی ارزشیابی کار معلم بسیار زیاد است

 ."گیر استابزارها برای معلم وقت

در طرح  است. آن صحیح رایاج برنامه یا طرح، اهداف یک به دستیابی مهم ارکان از یکی    

طرح،  این موفق اجرای برای آن است. اجرای مهم، ارکان از یکی نیز توصیفی ارزشیابی

توسط آن از  آموزان دانشکنند. معلم یکی از منابعی است که می ایفا را اساسی نقش آموزگاران

کنند )فریمن و  می و معیارهای تعیین شده آگاهی پیدا میزان پیشرفت خود و رسیدن به اهداف

                                                 
1. Misunderstanding 
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آوری اطالعات توسط کیفی، جمع -اجرای ارزشیابی توصیفی  یها گام( یکی از 4333لوئیز، 

ابزارهای ارزشیابی متعدد و متنوع و  لهیوس بهآموز در طول سال معلمان از فرایند یادگیری دانش

 -ی توصیفیبنابراین، آموزگاران مجری ارزشیاب؛ مورد نظر است باهدفکارگیری آن متناسب به

ی تهیه و چگونگی کیفی، باید نسبت به ابزارهای ارزشیابی شناخت کافی داشته باشند و نحوه

آموز است دست استفاده از آن را بدانند تا به هدف ارزشیابی توصیفی که بهبود یادگیری دانش

به  که ییها پژوهشانجام شده در رابطه با ارزشیابی توصیفی، های  یابند. با بررسی پژوهش

، در رابطه با ابزارهای آن پرداخته باشند، بسیار اندک ژهیو بهبررسی اجرای ارزشیابی توصیفی، 

. پژوهش حاضر، درصدد است شناخت و فهم اند نپرداختهعمیق و کیفی، به این مهم  طور بهبوده، 

 استاندر شهرستان فراشبند  های دبستانآموزگاران زن ) یفیتوصآموزگاران مجری ارزشیابی 

لیست یا ، چکپوشه کارفارس(، از تعدادی از ابزارهای مورد استفاده در ارزشیابی توصیفی )

را بررسی و با  ها آنکارگیری تهیه و به نگاری و آزمون عملکردی( و نحوهفهرست وارسی، واقعه

را شناسایی کند تا نتایج این پژوهش  ها آنمقایسه بین وضعیت موجود و مطلوب، مشکالت 

اندرکاران و مسئولین آموزش و پرورش تا اقدامات اصالحی الزم را در کمکی باشد برای دست

کیفی به  -تعلیم و تربیت آموزگاران مجری طرح ارزشیابی توصیفی  های روشراستای بهبود 

 های پژوهش بدین قرار است.عمل آورند. پرسش

)فهرست  لیستکار، چککیفی چه برداشتی از پوشه  -معلمان مجری ارزشیابی توصیفی -1

 نگاری و آزمون عملکردی دارند؟وارسی(، واقعه

-)فهرست وارسی(، واقعه لیستکیفی، پوشه کار، چک -معلمان مجری ارزشیابی توصیفی -7

 برند؟کنند و به کار مینگاری و آزمون عملکردی را چگونه تولید می

-هرست وارسی(، واقعهفلیست )کارگیری پوشه کار، چکو بهمشکالت معلمان در تولید  -7

 نگاری و آزمون عملکردی چیست؟

 روش پژوهش

ی نیمه ساختاریافته و در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده و ابزار پژوهش، مصاحبه

عملکردی  و آزمونفهرست وارسی( )ها  لیستو چک پوشه کارهابررسی اسناد و مدارک، شامل 

ای انجام و مشکالت آموزگاران و مطلوب مقایسه بوده است. بین وضعیت موجود نگاری واقعهو 

ارائه شد.  ییها شنهادیپکارگیری ابزارها شناسایی و برای برطرف کردن آن در شناخت، تولید و به
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ی منابع مربوط به ارزشیابی و کارگیری ابزارها از طریق مطالعهوضعیت مطلوب تولید و به

کارگیری ابزارهای ارزشیابی ی تهیه و بهنحوهارزشیابی توصیفی شناسایی و وضعیت موجود 

، چک پوشه کارهاتوصیفی از طریق مصاحبه با آموزگاران مجری این طرح و بررسی و تحلیل 

ی ابزارهای مورد بررسی به دست آمد و سپس از طریق فهرست وارسی( و بقیه)ها  لیست

آماری  جامعه شد. ی بین وضعیت موجود و مطلوب، مشکالت آموزگاران شناساییمقایسه

های اول، کیفی در پایه-( آموزگاران زن مجری برنامه ارزشیابی توصیفی 4پژوهش عبارت از:

مشغول به فعالیت  34-34 یلیتحصشهرستان فراشبند که در سال  های دبستاندوم و سوم در 

 تکیفی شامل چک لیس-( ابزارهای ارزشیابی توصیفی9نفر بود. 43بودند. تعداد این افراد 

 ، آزمون عملکردی و پوشه کار که توسط همین آموزگاران استفادهنگاری واقعهفهرست وارسی(، )

 صورت بهمدرسه  6مدرسه ابتدایی دخترانه،  1گیری تصادفی ساده، از بین نمونه از طریقشد.  می

های اول، دوم و سوم آن مورد بررسی قرار تصادفی انتخاب شده و عملکرد آموزگاران پایه

های کیفی پایه -نفر از معلمان زن مجری برنامه ارزشیابی توصیفی 49تند. این تعداد شامل گرف

ی مورد تحقیق درصد جامعه 1/39شهرستان فراشبند و برابر با  های دبستاناول، دوم و سوم 

ی سوم نفر معلم پایه 1ی دوم و نفر معلم پایه 6ی اول، نفر معلم پایه 1نفر،  49است. از این 

 یها ماهها و زمان انجام مصاحبه 34-34ی اول سال تحصیلی دند. زمان انجام پژوهش، نیمهبو

 ماه طول کشید. 6آبان، آذر و دی همان سال بود. جمعاً مدت زمان مصاحبه و بازدید از مدارس 

( بررسی اسناد و مدارک است. در 9،افتهیساختار( مصاحبه نیمه 4ابزار پژوهش شامل دو مورد:  

استفاده شده است. به این صورت که در ابتدا برای ورود به بحث، نظر  پژوهش از مصاحبهاین 

معلمان راجع به ارزشیابی توصیفی، نقاط قوت و ضعف آن و سپس سئواالت کلی پژوهش 

شد. در پیگیر نیز پرسیده  سؤاالتضرورت  برحسبپرسیده شد. در ضمن، بعد از این سئواالت، 

اسناد و مدارک، برای بررسی چگونگی عملکرد معلمان در استفاده از این پژوهش از تحلیل 

پوشه فهرست وارسی(، ) هالیستابزارهای مورد بررسی نیز استفاده شده است. اسناد شامل: چک

-، به تعدادی از ویژگی4عملکردی است. در نمودار شماره  های آزمونها و نگاری، واقعهکارها

 شود:بررسی باید داشته باشند اشاره میهای مهمی که ابزارهای مورد 
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 های آنبزارهای ارزشیابی توصیفی و ویژگی: ا4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ظاهری پوشهجنس و ویژگی -

 سازمان پوشه -

 محتوای پوشه -

 تاریخ و بازخورد کتبی مواد درون پوشه -

 با اهداف دروس هر پایه هماهنگی محتوای پوشه -

 

 ویژه مورد مشاهدههای  و نگرشها  از مفاهیم، مهارت یا مجموعه -

 یو کاغذمداد  های آزموندیگر مانند  های روشبرای دروسی که با  -

 و تکالیف درسی قابل بررسی نیست.

بخوانیم(، تربیت بدنی و برخی از ) یفارسدروسی مانند قرآن،  -

 علوم یها درس

 
ثبت وقایع و رویدادها در کالس درس و مدرسه از رفتار 

 توسط معلم آموز دانش

سه بخش توصیف عینی رویداد، تفسیر و ارائه  یدارا نگاری واقعه -

 راهکار

  
 با اجرای فعالیتی اثری تولید آموز دانشابزار خاصی که از طریق آن  -

 .اند افتهیدهد که به چه دانشی دست  می کند و عمال نشان می

( آزمون 9عملکردی کتبی،  ( آزمون4انواع آزمون عملکردی:  -

شبیه های  ( آزمون عملکردی در موقعیت6عملکردی شناسایی، 

 ( آزمون عملکردی نمونه کار1سازی شده و 

اجزای آزمون عملکردی: هدف، فعالیت، ابزار و وسایل مورد نیاز و  -

 نتایج عملکرد.روش ارزشیابی از 

 

، صحت و یا روایی درونی ها داده یآور جمعدر ارزیابی پژوهش کیفی، مثلث سازی در منابع      

بیانگر استفاده از  "که شود  می استفاده 4یشناخت روشدهد. از مثلث سازی  می پژوهش را افزایش

 های روشمختلف برای پاسخ دادن به مسأله پژوهش است که در آن ممکن است  های روش

 مختلف )برای مثال، مصاحبه و مشاهده مشارکتی( ترکیب شوند...با استفاده از این روش

                                                 
1. Methodological Triangulatin 

 پوشه کار

 چک لیست

 

 نگاریواقعه 

 آزمون عملکردی
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 اند شده آوری جمعمختلف  های روشاز  با استفادهکه  هایی یافتهتوانیم مشخص کنیم که  می

روش مصاحبه و بررسی  از (. در پژوهش حاضر،414:4634ابوالمعالی،) "هماهنگی دارند یا نه

مدارک استفاده شده است. مصاحبه پیرامون ابزارهای پژوهش و نیز، بررسی اسناد و  اسناد و

 پژوهش بر صحت و روایی درونی پژوهش حاضرهای  مدارک مربوط به ابزارها در ارائه یافته

 افزاید. می

نگاری و آزمون عملکردی از لحاظ ساختار فهرست وارسی(، واقعه) لیستدر این پژوهش، چک

 ولید مورد بررسی قرار گرفتند.ی تو نحوه

 در دو قسمت تجزیه و تحلیل شده است: یبند مقولههای این پژوهش از طریق داده 

با آنان به  از ابزارها که از طریق مصاحبه ها معلمهای مربوط به برداشت آوری دادهجمع -4

های به دست آمده با ی دادهدست آمد و سپس شناسایی مشکالت از طریق مقایسه

 .4وضعیت مطلوب

که از  ها معلمکارگیری ابزارها توسط های مربوط به چگونگی تهیه و بهآوری دادهجمع -9

های ی دادهآمد و سپس شناسایی مشکالت از طریق مقایسه به دستطریق تحلیل اسناد 

 کارگیری ابزارها در منابع.آمده با وضعیت مطلوب تهیه و به به دست

 های پژوهشيافته

پژوهش  یها سؤالو اطالعات به دست آمده، به ها  قسمت، به ترتیب، بر اساس بررسیدر این 

 شود. می پاسخ داده

 چیست؟ پوشه کارکیفی از  –مجری ارزشیابی توصیفی های  برداشت معلم -

دانستند. می "آموزانآوری و نگهداری کارهای دانشمحلی برای جمع"معلمان پوشه را  همه

و  "سندی برای اولیاء"وجود داشت  ها معلمکه راجع به پوشه در بین  بیشترین برداشت دیگری

 بود. "آموز در کارنامه نوبت اول و دوم بر طبق پوشهارائه نظر کلی راجع به دانش"

-را تولید می پوشه کارکیفی، چگونه -مجری ارزشیابی توصیفی های  معلم -

 برند؟کنند و به کار می

                                                 
 وضعیت مطلوب، آن چیزی است که در منابع و اسناد مربوط به ابزارهای ارزشیابی توصیفی بیان شده است. . 4
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 مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت. 1از لحاظ  پوشه کاردر این پژوهش، 

 ظاهریهای  جنس و ویژگی  -4

ای( بودند. دکمهکشی، کیفیها از دو جنس: مقوایی و پالستیکی )کیفیاز لحاظ جنس، پوشه    

-ها مشخصات فردی صاحب پوشه از جمله: نام و نام خانوادگی دانشجلد همه پوشه یبر رو

 آموز یا عکس او بود.

 پوشه کارسازمان  -9

هایی ها فقط دارای الیهیکی الیه دار بود. پوشه جز به ها آنی ها، همهاز لحاظ سازمان پوشه    

-ی دانشهای برجستههای مورد بررسی، بخش فعالیتاز پوشه کدام چیهبود. در  ها درسبرای 

آموز وجود نداشت. فقط در اوایل ها یا بخش نظرات والدین و دانشآموز، بخش تشویق

نمونه برگ ارزیابی معلم از عملکرد "که بازدید مجددی از مدارس صورت گرفت  ماه بهشتیارد

 "پوشه کارنمونه برگ ارزیابی والدین از "و  "آموزدانش یابیخودارزنمونه برگ "، "آموزدانش

 ها وجود داشت.در تعدادی از پوشه

 مواد درون پوشه دارا بودن بازخورد و تاریخ  -6

تعدادی  جز بهها ی پوشهدار بود و محتوای همهیک پوشه تاریخ جز بهها ی پوشهمحتوای همه    

خیلی  یها عبارت صورت بهها دارای بازخورد بودند. بازخوردها بیشتر ها و نقاشیاز فعالیت

 "ر دقت کنبیشت"خوب، خوب، آفرین، صد آفرین و بازخوردهای موزون )جمالت آهنگین( و 

خود بیان قوت و ضعف کار و  صورت بهبود و از بازخوردهای کامل  "باید بیشتر تالش کنی"و 

 کمتر استفاده شده بود. یسنج

 هامحتوای پوشه -1

ها، امالءها مدادکاغذی، نقاشی های آزمونها را تکالیف، آزمون در خانه، محتوای بیشتر پوشه    

 داد.ها تشکیل میو فعالیت

 پوشش محتوای پوشه با اهداف دروس هر پایهمیزان  -1
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سنجد و پژوهشگر ها، مشخص نشده بود که کدام هدف را میبیشتر مواد درون پوشه یبر رو    

ها، ی اول محتوای بیشتر پوشهدر پایه یطورکل بهبا تحلیل محتوای آثار پی به اهداف آثار برد. 

داد. اهداف درس علوم و هنر را پوشش میاهداف دروس ریاضی، فارسی )بنویسیم(، تعدادی از 

ها، اهداف دروس ریاضی، فارسی )بنویسیم(، تعدادی از اهداف ی دوم، محتوای پوشهدر پایه

ها اهداف ی سوم، محتوای پوشهداد. در پایهی آسمانی را پوشش میدروس علوم، هنر و هدیه

ی آسمانی و دروس علوم، هدیهدروس ریاضی، فارسی )بنویسیم(، اجتماعی، تعدادی از اهداف 

 داد.هنر را پوشش می

 پوشه کار یریکارگ بهمجری ارزشیابی توصیفی )کیفی( در تولید و های  مشکالت معلم -

 چیست؟

، پوشه کارکارگیری ی بین وضعیت موجود و مطلوب تهیه و بهدر این قسمت با مقایسه    

بردند و کار میرا همه معلمان به پوشه کارشد. ها مشخص شده و مشکالت شناسایی شکاف

 ها آنی ابزارها بود، ولی مشکالتی در شناخت و عملکرد ، بیشتر از بقیهشناخت معلمان از پوشه

 وجود داشت.

سندی برای "و  "آموزانآوری و نگهداری کارهای دانشمحلی برای جمع"های برداشت   

دهد که به خود اختصاص داده بود، نشان می های معلمان از پوشه راکه بیشترین برداشت "اولیاء

دانند تا سندی آموزان میآوری و نگهداری بهترین کارهای دانشرا جمع پوشه کارمعلمان، هدف 

(، اگر معلمان در 4633حسنی ) آموز در کارنامه باشد. طبق گفتهبرای اولیاء و رتبه دادن به دانش

قصد دیگری نداشته باشند و آن را در کنار  "رنمایش آثا"یا  "آوری آثارجمع"ورای اهداف 

اند. در وضعیت مطلوب، هدف پی نبرده پوشه کاربه هدف  ها آنارزشیابی سنتی بکار بگیرند 

آموز در فرایند یادگیری و سپس تحلیل و تفسیر آوری آثار دانشپوشه این است که معلم با جمع

ها و خطاهای مکرر و سی ضعفآموزان یعنی برراطالعات کسب شده از عملکرد دانش

ها و آموزان؛ بررسی دالیل ضعفهای دانشها و تواناییآموزان؛ بررسی قوتی دانشبرجسته

آموزان در فرایند یادگیری و بررسی میزان و چگونگی عملکرد )تالش، پیشرفت های دانشقوت

آموز به ادگیری دانشی اصالح و بهبود یگیری دربارهآموزان و آنگاه تصمیم( دانشو نتیجه

های موجود بندی و میانگین گرفتن از رتبهبا جمع"از معلمان،  یتعداد دهد.آموز بازخورد دانش
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کار ارزشیابی از  پوشه . یکی از کارکردهای"دهندآموز در کارنامه رتبه میدر پوشه به دانش

های موجود بندی رتبهجمعآموز از طریق ی ارزشیابی دانشآموز است، اما طریقهعملکرد دانش

آموز به این در پوشه اشتباه است. در وضعیت مطلوب معلم باید در پایان دوره )کارنامه( به دانش

ی ، مقایسهپوشه کارآوری شده در صورت بازخورد دهد که: با تحلیل و تفسیر اطالعات جمع

ا اهداف و انتظارات آموز بی وضعیت دانشی او و مقایسهآموز با گذشتهوضعیت حال دانش

-آموز تصمیمی ارتقا یا عدم ارتقای دانشآموز قضاوت و دربارهآموزشی در مورد عملکرد دانش

-به دانش "گزارش پیشرفت" صورت بهگیری کند و سپس این نتایج را در پایان دوره آموزشی، 

هم رشد ر وضعیت مطلوب، پوشه کار پیشرفت یا موفقیت و  آموز و والدین او ارائه دهد.

یا یک سال  مسالینهای واقعی و در طول زمان )مثالً موفقیت یادگیرندگان را در موقعیت

 سنجد.تحصیلی( می

-شناسد و میآموز خود را میمعلم از همان ماه اول دانش"اشاره کردند:  ها معلمتعدادی از    

 "هم نگاه کندآموز زرنگ یا ضعیف است بدون اینکه به پوشه تواند تشخیص دهد که دانش

آموز در طول سال به تغییراتی که ممکن است دانش ها آنزیرا در این برداشت ؛ نادرست است

اند. تعداد دیگری در این زمینه به برداشتی از پوشه اشاره کردند که داشته باشد توجهی نکرده

برد می آموز خودهر چند که معلم از همان ماه اول پی به وضعیت دانش"نسبتاً درست است: 

آموز در طول با پوشه دانش"و  "دهدآموز را در طول سال نشان میولی پوشه تغییرات دانش

بهترین "ی انتخاب محتوای پوشه گفتند: . تعدادی از معلمان راجع به نحوه"شودسال سنجیده می

آموز که در آن دانش ییها آزمون"بهترین آثار یعنی "آموزان باید در پوشه گذاشته شودآثار دانش

را  ها آنکنم و را گلچین نمی ها آزمون"اشاره کرد  ها معلم. یکی از "بهترین نمره را گرفته است

آموز به تکلیفی را که در آن دانش". یکی دیگر گفت: "گذارمتصادفی در پوشه می صورت به

ی انتخاب نحوه"اشاره کردند که  ها معلم. تعدادی از "گذارمهدف رسیده را در پوشه می

. "کندی خود محتوای پوشه را انتخاب مییعنی معلم با سلیقه؛ ای استسلیقه پوشه کارمحتوای 

-های انتخاب محتوای پوشه چندان اطالعی ندارند. مالکاز مالک ها معلمدهد که این نشان می

 از: اند عبارتهای انتخاب محتوای پوشه 

 های تحقق آننظر و نشانهتناسب آثار با انتظارات آموزشی مورد -4

 پوشش دادن به انتظارات آموزشی در هر موضوع درسی -9
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 آموزهای یادگیری دانشها و قوتواقعی ضعف ی دهنده نشان -6

شود و تنها موادی ها برای گنجاندن مواد در پوشه، محدودیت منطقی ایجاد میبا این مالک    

آموز و میزان تحقق جریان یادگیری دانش گیرد که برای ارزیابی و تحلیلداخل پوشه قرار می

 و استفادهتواند طرز کار با پوشه کار  می انتظارات آموزشی مفید باشد. تهیه یک پوشه کار نمونه،

(. تعدادی از معلمان مشارکت 4333، 4)مارتین نیپ آموزش دهد آموزان دانشمناسب از آن را به 

عدادی آزمون یا تکلیف توسط او در پوشه محدود دادن ت قرار بهآموز در مدیریت پوشه را، دانش

یا تکالیف را در پوشه  ها آزموندهم تا خودش آموز اجازه میبه دانش"گفتند:  ها آنکرده بودند، 

کار یآموز را در انتخاب محتوای پوشهدانش در وضعیت مطلوب، معلم، که یدرصورت. "بگذارد

آموز خود را ارزشیابی کند. کند تا دانشآموزان مرور میدهد، مطالب پوشه را با دانشدخالت می

 یابیخودارزبازخورد بگیرد. اگرچه نمونه برگ  ها آنیعنی ضعف و قوت کارش را بشناسد و از 

ها وجود داشت ولی این کار فقط به پایان سال بسنده شده بود. آموز در تعدادی از پوشهدانش

آموزان خیلی کم از پوشه ( مطابقت دارد که دانش4633)خلق ی تحقیق خوشاین نتیجه با نتیجه

کنند. تعدادی از معلمان به بازدیدهای والدین از پوشه و نظرخواهی از خودارزشیابی دریافت می

ها هم در تعدادی از پوشه "نمونه برگ ارزیابی والدین از پوشه"اشاره کردند،  ترم انیپاآنان در 

نظرخواهی شده  ترم انیپای کار در ی پوشهاز والدین درباره دهد کهوجود داشت. این نشان می

شود و بود. در وضعیت مطلوب در پوشه، بخشی برای نظرات والدین در نظر گرفته می

شود تا خواسته می ها آنرسد و از آموز به رؤیت والدین میکار دانش هرازچندگاهی پوشه

ی ی سال گذشتهی پوشهمعلمان به مطالعه دیدگاهشان را در محل ویژه بنویسند. تعدادی از

اول سال  ی ماهه کیآموز، در وضعیت دانش"گفت:  ها آنآموز اشاره کردند و یکی از دانش

ی . در این مورد هم معلمان باید مراقب باشند تا مطالعه"شودتحصیلی برای معلم مشخص می

 منجر نشود. یرواقعیغو نامعقول  یها یداور شیپآموز به ی دانشی سال گذشتهپوشه

 -4دانست و کارکرد آن را:آموز ضعیف ضروری میکار را برای دانش یکی از معلمان، پوشه    

-مشخص کردن نقاط ضعف دانش -9آموز مشخص کردن دلیل پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش

ردهای مشخص کردن اشکاالت آموزشی معلم بیان کرد. این کارک -6و آموز و راهنمایی والدین 

                                                 
1. Martin – kniep,1999 
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آموز ضعیف ضروری بدانیم اشتباه را فقط برای دانش پوشه کار که نیاپوشه درست است. اما 

آموز زرنگ را نیز قوت بخشید و تقویت کرد. توان با پوشه نقاط مثبت دانشاست. زیرا می

را به درستی  یدار هدفبودن پوشه اشاره کردند، ولی این  دار هدفتعدادی از معلمان به 

باشد کافی نیست بلکه باید بدانیم  دار هدفبگوییم فقط پوشه باید  که نیانتوانستند توضیح دهند. 

کردن و موضوع محور  دار تاریخرا چگونه ایجاد کنیم. در وضعیت مطلوب با  یدار هدفاین 

ک هدف آموز در طول یک مدت معین در یتوانیم بفهمیم که دانشکردن مواد درون پوشه می

خاص پسرفت یا پیشرفت داشته است و با شناسایی نقاط ضعف و قوت یادگیری او و کمک به 

 هایش او را در رسیدن به هدف یاری کنیم.ها و باال بردن قوتاو برای رفع ضعف

های مستمر در پوشه اشاره کردند، مثالً یکی از آنان به قرار دادن ارزشیابی ها معلمتعدادی از     

ی . اگر معلم در طی یک دوره"گذارمتا امتحان از هر درس در پوشه می 9هر ماه، " گفت که

را از محتوای  ییها آزمونزمانی آموزشی مانند نیمسال تحصیلی و در فواصل زمانی مشخص 

کند بدون اینکه هیچ ارتباطی بین اجرای آزمون قبلی و بعدی وجود داشته باشد یک درس اجرا 

وز از هر آزمون بازخورد نگیرند، این فهم از ارزشیابی مستمر نادرست است و آمو معلم و دانش

 یها عبارت صورت بههای مورد بررسی بیشتر باید اصالح شود. بازخوردهای مواد درون پوشه

، نیاز به تالش، آفرین، صدآفرین و بازخوردهای موزون بودند. قبول قابلخیلی خوب، خوب، 

کاملی نیستند. در وضعیت مطلوب، در ارزشیابی توصیفی کیفی  این بازخوردها بازخوردهای

مقیاس ترتیبی )رتبه( یا  صورت بهیادگیری، بازخورد  -آموزان درحین فرایند یاددهیدانش

آموزان فرایند ی این نوع بازخوردها به دانشکنند؛ زیرا ارائهای )نمره( دریافت نمیفاصله

المقدور بازخوردها باید شود. حتیف یادگیری مینماید و موجب توقیادگیری را سست می

و  فیتکال ی بیان شود که در آن ضعف و قوت کار و رهنمودهای موردنیاز نوشته شود.صورت به

ها بیشترین حجم آن را اشغال کرده بود و همچنین مدادکاغذی در بعضی از پوشه های آزمون

داد. در وضعیت نیم را پوشش نمیمواد درون پوشه، اهداف دروس قرآن و فارسی بخش بخوا

کاغذی  صورت بهداد آن ی کار ناظر بر آن اهدافی است که نتایج و برونمطلوب، پوشه

ها وجود نداشت در مورد اهداف این دو درس اثری در پوشه که نیاباشد. بنابراین  مشاهده قابل

 درست است.
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 فهرست وارسی() لیستکیفی از چک-مجری ارزشیابی توصیفی  های برداشت معلم -

 چیست؟

 ( رافهرست وارسی) لیستتوان، برداشت معلمان از چکپژوهش می سؤالدر جواب به این     

 بندی کرد:به سه دسته تقسیم

 دانستند.فهرست وارسی( می) لیسترا چک "کارنامه"  -1

 دانستند.فهرست وارسی( می) لیسترا چک "دفتر کالسی" -2

 دانستند.می "گیروقت"فهرست وارسی( را ) لیستچک -6

 

را  فهرست وارسی() لیستمجری ارزشیابی توصیفی )کیفی( چکهای  معلم -

 برند؟کار میکنند و بهچگونه تولید می

فهرست وارسی( استفاده ) لیستگیر بودن، از چکاعالم کردند به علت وقت ها معلمتعدادی از 

فهرست ) هایلیست، سه نمونه از چکها معلمکنند. فقط یکی از کنند یا بسیار کم استفاده مینمی

بررسی قرار  ( موردفهرست وارسی) هالیست. چکقراردادرا در اختیار پژوهشگر  ( خودوارسی

گروهی تنظیم شده بود و عملکرد  صورت بهفهرست وارسی( ها )لیستگرفت: دو نمونه از چک

فهرست ) لیستید. چکسنجآموز را در دروس ریاضی و بخوانیم و بنویسیم میدرسی دانش

آموز بود. برای انفرادی تنظیم شده و مربوط به ثبت رفتار فردی دانش صورت به گری( دوارسی

خوب، خیلی خوب، قابل قبول و "ای های رتبهاهداف و انتظارات با مقیاسآموز جلوی هر دانش

، 41ترتیب دارای تعداد،  ( بهفهرست وارسی) هالیستتکمیل شده بود. این چک "نیاز به تالش

 گویه بودند. 91و  43

بردند، که به  ( نامفهرست وارسی) لیستچک عنوان به "دفترکالسی"از  ها معلمتعدادی از    

 "دفترکالسی"با نام  ها معلمکه نزد  "دفتر مدیریت فرایندهای کالس"شود: تحلیل آن پرداخته می

به همه مدارس تحویل داده شده بود. مثالً این ی آموزش و پرورش معروف بود، از طرف اداره

-مختصر و توصیفی برای تعدادی از دانش صورت بهآموز در جدول ثبت عملکرد دانش ها معلم

خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز "های ها را نوشته بودند و با عبارتآموزان فقط نام درس

 آموز رتبه داده بودند.به هر دانش "به تالش
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فهرست وارسی( نام بردند. کارنامه ) لیستچک عنوان به "کارنامه"از  ها معلمتعدادی از     

آموز آموزان بود که آن را در آخر هر ترم برای هر دانش، ریزنمرات دانشها معلمموردنظر این 

کنند. شامل یک جدول دوبعدی است که در ردیف آن نام دروس هر پایه و اهداف تکمیل می

خیلی خوب، "های باید در جلوی هر یک از اهداف یکی از رتبهاست و معلم  شده هنوشت ها آن

 زد.را عالمت می "خوب، قابل قبول و نیاز به تالش

-کارگیری چککیفی در تولید و به-مجری ارزشیابی توصیفی های  مشکالت معلم -

 ؟ستی( چفهرست وارسی) لیست

-علت عدم به ها آن. ( بودفهرست وارسی) لیستاز چک ها معلمیکی از مشکالت، عدم استفاده  

دانستند. مثالً سرگروه آموزشی، علت می "و اجرای آن گیر بودن تهیهوقت"کارگیری این ابزار را 

دانست. آن می "گیر بودنوقت"فهرست وارسی( را ) لیستی چکعدم تمایل معلمان به تهیه

فهرست ) لیستتوانیم از چکاهداف میی دروس و برای همه"گفتند:  ها معلمتعدادی از 

توانیم از درس قرآن می جز بهبرای دروس فارسی، ریاضی و علوم "و  "وارسی( استفاده کنیم

-دقیق نمی طور به ها معلمدهد که نشان می ها این. "فهرست وارسی( استفاده کنیم) لیستچک

فاده کنند. در وضعیت فهرست وارسی( را برای چه اهداف و کجا است) لیستدانند که چک

دیگر از جمله  های روشاهداف خاصی که با  ی( برافهرست وارسی) لیستمطلوب، چک

-رود، مثالً اهداف درسمدادکاغذی قابل بررسی نیستند به کار می های آزمونتکالیف درسی و 

 ای از اهداف درس علوم. بنابراین تشخیصهای فارسی )بخوانیم(، قرآن، تربیت بدنی و پاره

معلمان در این زمینه که برای کدام اهداف از این ابزار استفاده کنند بسیار اهمیت دارد و برای 

-طلبد که معلم با اهداف دروس آشنایی داشته و نیز مهارت الزم برای اجرای چکاین کار می

آوری ( در کاربرد ابزارهای جمع4633) ینظر حسنفهرست وارسی( را دارا باشد. مطابق ) لیست

، "تناسب ابزار با هدف"توصیفی باید سه اصل  -طالعات در فرایند ارزشیابی کیفی ا

را رعایت کرد. در این الگوی ارزشیابی، تنوع ابزارهای  "تناسب با امکانات"و  "ییجو صرفه"

کارگیری این معلمان ایجاد کند که به نیدر بآوری اطالعات ممکن است این تصور را جمع

یادگیری  -های یاددهی شود که زمان کمتری را به فعالیت می ت و باعثگیر اسابزارها وقت

توان با بررسی و دقت نیست، اما می راه یبدر ظاهر چندان  اگرچهاختصاص دهند. این تصور 
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بیشتر در ماهیت عمل ارزشیابی و سه اصل یاد شده این تصور را اصالح نمود و خطای آن را 

 نشان داد.

فهرست وارسی( از کارنامه و دفتر کالسی یکی دیگر از مشکالت ) لیستمتمایز نکردن چک    

بود. کارنامه  "کارنامه"فهرست وارسی( ) لیستاز چک ها معلمبود. برداشت تعدادی از  ها معلم

آموز بندی از عملکرد دانششود و یک جمعآموز در آخر ترم تکمیل میدانش زنمراتیریا همان 

آوری اطالعات در ارزشیابی توصیفی، فرایندی است. ویکرد جمعاست. در وضعیت مطلوب، ر

آوری شده و در هنگام آموزان اطالعات موردنیاز جمعگیری یادگیری دانشیعنی در حین شکل

فهرست وارسی( هم یکی از ) لیستگیرد. چکگیری مورداستفاده قرار مینیاز برای تصمیم

ر آن این مالک رعایت شود و از آن برای ارزشیابی آوری اطالعات است که باید دابزارهای جمع

گیری آن استفاده شود، نه در پایان فرایند یادگیری مثل پایان آموز در حین شکلاز یادگیری دانش

 نیمسال تحصیلی.

دفتر "یا "دفترکالسی"فهرست وارسی(، ) لیستاز چک ها معلمبرداشت تعداد دیگری از     

ی آموزش و پرورش به همه مدارس تحویل د که از طرف ادارهبو "مدیریت فرایندهای کالس

-داده شده تا فرایندهای کالسی را در آن ثبت کنند، در جدولی که مربوط به ثبت عملکرد دانش

های خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تالش جلوی دروس رتبه ها معلمآموز بود، بیشتر 

آورد؛ زیرا اوالً در  حساب بهفهرست وارسی( ) لیستن چکتواآن را نمی ؛ کهبیشتر، نوشته بودند

نباید از چنین بازخوردهایی استفاده کنند بلکه باید  ها معلمراهنمای این دفتر گفته شده که 

فهرست وارسی( باید ) لیستچک تهیه توصیفی باشد. ثانیاً در مورد نحوه صورت بهبازخوردها 

 فهرستی آورده شود نه عنوان دروس. صورت بههای هر یک از اهداف دروس نشانه

 چیست؟ نگاری واقعهکیفی، از  -مجری ارزشیابی توصیفی های  برداشت معلم -

آموزان و حل در نظر گرفتن مشکالت دانش"نگاری عبارت بود از: از واقعه ها معلمبرداشت  

پسرفت و  نوشتن"، "نوشتن موارد درسی و انضباطی در دفتر کالسی"، "، بدون نوشتنها آن

. "گیر استنگاری وقتواقعه"، "حلراه ی ارائهآموز، شناسایی مشکل او و پیشرفت دانش

 نگاری را نشنیده بودند.تعدادی هم که اصالً اسم واقعه
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کنند و به کار نگاری را چگونه تولید میکیفی واقعه-مجری ارزشیابی توصیفی های  معلم -

 برند؟می

. "اندو ننوشته عملی انجام داده صورت بهنگاری را واقعه"کردند که بیان  ها معلمتعدادی از  

؛ بررسی دفتر کالسی "نویسندنگاری را در دفتر کالسی میواقعه"تعداد دیگری از آنان گفتند که 

 صورت بهآموز را در دفتر کالسی موارد درسی و انضباطی دانش ها آننشان داد که  ها معلماین 

نگاری از واقعه "گیر بودنوقت"هم به علت  ها معلمپراکنده یادداشت کرده بودند. تعدادی از 

آموز و پسرفت و نوشتن مشکالت دانش"نگاری را ، واقعهها معلمکردند. یکی از استفاده نمی

 ."دانستآموز برای والدین میپیشرفت او در دفتر مشق دانش

نگاری کارگیری واقعهتوصیفی )کیفی( در تهیه و بهمجری ارزشیابی های  مشکالت معلم -

 چیست؟

 ها آن کهوجود دارد این است  ها معلمکارگیری این ابزار توسط تعدادی از اشکالی که در به 

 "گیر بودنوقت"نگاری را . آنان یکی از دالیل انجام ندادن واقعهدادند ینمنگاری انجام واقعه

نگاری را به افراد خاص و رفتارهای خاص واقعه ها معلمگر بیان کردند. در وضعیت مطلوب، ا

کتبی،  های آزمونتوانند با می یخوب بههای یادگیری را که محدود کنند و آن دسته از بازده

نگاری فهرست وارسی سنجش کنند با روش واقعه های روشعملکردی یا حتی با  های آزمون

گیر نخواهد بود. یکی دیگر از دالیل نگاری، وقتمورد سنجش قرار ندهند؛ در این صورت واقعه

 بیان کردند که این دلیل نیز پذیرفته "آموزانتعداد زیاد دانش"نگاری را، واقعه انجام ندادن

نفر بودند که این تعداد زیادی نیست. دلیل  94آموزان آن کالس، حدود نیست، زیرا تعداد دانش

برجسته "و  "توانم مشکالت را حل کنم چرا بنویسمزبان میوقتی با "دیگر را چنین بیان کردند:

-با فواید نوشتن واقعه ها آنکند که . این مشخص می"آموز مناسب نیستشدن مشکالت دانش

را  "آموزمشکالت دانش"نگاری آشنا نیستند. اشکال دیگر، در برداشت معلم ها این بود که فقط 

آموز که با مطلوب، رفتارهای مثبت و منفی دانشدانستند. در وضعیت نگاری میجزء واقعه

ی توان مورد بررسی قرار داد؛ مثل نحوهنگاری میدیگر قابل بررسی نیستند را با واقعه های روش

 انتظار رقابلیغویژه، رفتارهای  یها یناسازگارگیری، تعامل با همساالن، پرخاشگری، گوشه

-های خاص، ابتکارات، خالقیتها یا تواناییمهارتاز مثبت یا منفی بودن آن(، بروز  نظر صرف)

 ها آنتواند از های زیادی در کالس وجود دارد که معلم میها و غیره. به هر حال موقعیت
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آموز در یک مهارت خاص یا رفتار گزارش مشروح تهیه کند و نشان دهد رشد و پیشرفت دانش

 خاص چگونه است.

در دفتر کالسی مواردی " که نیانگاری آشنا نبودند و فقط به هنوشتن واقع تعدادی هم با نحوه    

کردند. در وضعیت مطلوب، نوشتن موارد پراکنده و نامرتبط در اکتفا می "کنیمرا یادداشت می

نگاری محسوب واقعه عنوان بهتواند آموز در دفتر کالسی یا دفتر یادداشت نمیرابطه با دانش

، ها معلمدار یادداشت شود. یکی از د روند اتفاقات معنینگاری بایشود. چون در واقعه

دانست. نگاری میآموز برای والدین نوشته بود را واقعهبازخوردهایی را که در دفتر مشق دانش

آموز یا ضعف و قوت کار او را از این طریق به اطالع والدین خواست مشکل دانشوی می

آید از اتی که از مشاهدات ثبت شده به دست میبرساند. در وضعیت مطلوب، بهتر است اطالع

های آموزشی و ، دور باشد و در صورت نیاز و برای اعمال مداخله، حتی والدیندسترس دیگران

 آموز، در اختیار والدین و یا مسئولین مدرسه قرار گیرد.رفع مشکالت احتمالی دانش

 عملکردی چیست؟ کیفی از آزمون-مجری ارزشیابی توصیفی های  برداشت معلم -

از  ها معلمنگاری بیشتر بود. برداشت بیشتر نسبت به آزمون عملکردی از واقعه ها معلمشناخت  

بود.  "شدی آموزش و پرورش فرستاده میکه از طرف اداره ییها آزمون"آزمون عملکردی، 

آموز عملی دانشها و کارهای فعالیت"هم از آزمون عملکردی،  ها معلمتعداد دیگری از  برداشت

 بود. "در کالس، مثل ساخت وسایل هنری، اجرای نمایش، تحقیق و...

ی تهیه و چگونگی استفاده از ، با انواع آزمون عملکردی آشنا بود، نحوهها معلمفقط یکی از  

 برد.را به کار می ها آندانست و را می ها آن

-لکردی را چگونه تولید میکیفی، ابزار آزمون عم-مجری ارزشیابی توصیفی های  معلم -

 برند؟کنند و به کار می

ی آموزش و پرورش که از طرف اداره ییها آزمون"، آزمون عملکردی را ها معلمتعدادی از  

ی آزمون دانستند. تهیهمی "کردندگروهی برگزار می صورت بهدر کالس  ها آنشد و فرستاده می

ی به این صورت بود که؛ ابتدا اداره ی آموزش و پرورش شهرستانعملکردی توسط اداره

کرد. سپس، از بین مجموع  می آوری جمعرا  ها معلمعملکردی  سؤاالتآموزش و پرورش، نمونه 

در  ها آزمونفرستاد. کرد و برای اجرا به مدارس میرا انتخاب می سؤالعملکردی، چند  سؤاالت

 چهارنفرهسه یا  یها گروهآموزان را در ، دانشها معلمشد که؛ مدارس به این صورت برگزار می
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باید در یک  ها آنگذاشتند و کردند و وسایل موردنیاز را در اختیار آنان میمی یبند گروه

ی را از اداره ها آزموندادند. پژوهشگر این  می عملکردی جواب یها سؤالمشخص به  زمان مدت

مربوط به دروس ریاضی  ها آزمون آموزش و پرورش تحویل گرفت و مورد بررسی قرار داد. این

هر آزمون از چند فعالیت و هر  کهمشخص شد  ها آنهای اول تا سوم بود. با تحلیل و علوم پایه

فعالیت از اجزاء موضوع، زمان، مهارت، وسایل و دستور کار تشکیل شده بود. ولی روش 

از  کدام چیهردی است، در آموزان که یکی از اجزاء آزمون عملکارزشیابی از نتایج عملکرد دانش

 ها مشخص نشده بود.فعالیت

کارگیری آزمون کیفی در تولید و به-مجری ارزشیابی توصیفی های  مشکالت معلم -

 عملکردی چیست؟

آموزان در طول سال ، از آزمون عملکردی در ارزشیابی از عملکرد دانشها معلمتعداد زیادی از  

ی آزمون عملکردی اطالعی نداشتند و فقط سالی تهیه کردند، از چگونگیتحصیلی استفاده نمی

شد را در کالس فرستاده می ها آنی آموزش و پرورش برای که از طرف اداره ییها آزمون بار کی

، شرایط آزمون را داشت، فقط روش ها آزمونی برگزاری این کردند. نحوهخود اجرا می

آزمون مشخص نشده بود. در وضعیت مطلوب، ی آموز در برگهارزشیابی از نتایج عملکرد دانش

آزمون عملکردی باید دارای هدف، فعالیت، ابزار و وسایل و روش ارزشیابی باشد. تعدادی از 

علوم و ساخت مکعب  یها شیآزماآموزان در کالس و منزل، مانند ، کارهای عملی دانشها معلم

دهد، آموز را نشان میملکرد دانشدانستند. درست است که این کارها، عرا آزمون عملکردی می

-آموز نباشد، نمیولی اگر شرایط آزمون را نداشته باشد و هدف معلم، سنجش مهارتی در دانش

، تکالیف ها معلم(. تعدادی از 4633حسنی،آورد ) حساب بهتوان آن را جزء آزمون عملکردی 

برخی موارد تکالیف درسی با  دانستند. باید گفت که درآموزان را جزء آزمون عملکردی میدانش

؛ به این صورت هاست آنعملکردی بسیار شبیه یکدیگرند، تفاوت در هدف اجرای  های آزمون

-ی دانشهای کسب شدهعملکردی، هدف اساسی آزمودن دانش و مهارت های آزمونکه در 

است و  های آنانی مهارتآموزان است، اما در تکلیف، هدف اساسی ماندگاری، بهبود و توسعه

 معلم مستقیماً قصد ارزشیابی از آنان را ندارد.
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 یریگ جهینتبحث و 

 نظران صاحب موردتوجهارزشیابی همواره به نحو انفکاک ناپذیری در کنار تدریس و یادگیری 

، اوالً شناخت مناسبی از ها معلم(. نتایج این تحقیق نشان داد که 4631باقری، ) بوده است

دانستند، ثالثاً، ارزشیابی توصیفی گیر میتوصیفی نداشتند. ثانیاً، ابزارها را وقتابزارهای ارزشیابی 

آوری اطالعات ی ابزارهای جمعلیست )فهرست وارسی( و بقیهکار، چک را صرفاً تکمیل پوشه

، دچار کژتابی ذهنی ابزار زدگی و مشکل تعدد ابزارها هستند. در ها معلمدانستند. بنابراین می

این مشکل )تعدد ابزارها(، باید گفت اگر معلم، ابزارها را با توجه به سه اصل: تناسب بررسی 

به کار ببرد، ابزارهای ارزشیابی توصیفی  ییجو صرفهابزار با هدف، تناسب ابزار با امکانات و 

گیر نخواهند بود. مراحل اجرای ارزشیابی توصیفی در کالس درس شامل: آگاهی از اهداف وقت

از  شده کسبابزارها؛ تحلیل و تفسیر اطالعات  لهیوس بهآوری اطالعات رات؛ جمعو انتظا

ی اصالح و بهبود یادگیری گیری دربارهابزارها، داوری؛ تصمیم لهیوس بهآموز عملکرد دانش

آموز و سپس بازخورد است. این مراحل اجرای ارزشیابی توصیفی، دوری و پیوسته است دانش

از حرکت باز  وقت چیهشود. هدف به پایان رسید، هدف بعدی شروع مییک  که نیاو بعد از 

بنابراین، ابزارها، جزء کوچکی از اجرای ؛ رودایستد و به طرف بهبود یادگیری به پیش مینمی

 نباید همه ارزشیابی توصیفی را در ابزارهای آن، مانند پوشه ها معلمارزشیابی توصیفی هستند و 

گفتند:  ها معلمکه تعدادی از  طور همانکنند.  ( خالصهت وارسیفهرس) لیستکار یا چک

ضمن خدمت ناقص است و حتی یک کتاب راجع به ارزشیابی توصیفی به ما  های کالس"

. این "ما برای اجرای ارزشیابی توصیفی خوب توجیه نشدیم"و  "معرفی نشده است

 ها آنکافی به معلمان است. عدم آگاهی معلمان بر روی عملکرد  یرسان اطالععدم  ی دهنده نشان

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که: بین 4633که حسینی ) طور همانگذارد. می تأثیر

آگاهی و عملکرد معلمان در ارزشیابی توصیفی رابطه وجود دارد. تحقیق به این نتیجه رسید که 

کارگیری ابی توصیفی در این شهرستان از چگونگی تهیه و بهعدم آشنایی معلمان مجری ارزشی

ضمن خدمت  های کالسکیفیت بودن ابزارهای مورد بررسی در این تحقیق، از ناکافی و بی

برای معلمان و معرفی نکردن و در اختیار نگذاشتن منابع رسمی راجع به چگونگی  برگزارشده

شود. این نتیجه، با هم ناشی می ها کالساین تهیه و کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی در 

 های کالس( مطابقت دارد. در این تحقیق آمده است که بیشتر مدرسان 4633خلق )تحقیق خوش
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ای از دیگر منابع ی سلیقهضمن خدمت به دلیل ناکافی بودن منابع آموزشی مناسب، خود به شیوه

اند که تفاوت س درس استفاده کردهگیری در کالمربوط به اصول و ساخت ابزارهای اندازه

چشمگیری بین محتوای منابع آموزشی رسمی )ارسالی از معاونت آموزش عمومی( و محتوای 

برجسته و چشمگیر است  چنان آنها در مواردی منابع آموزشی غیررسمی وجود دارد. این تفاوت

کنند. علت دیگر مشکالتی از کاربرد منابع آموزشی رسمی اجتناب می ها معلمکه در اکثر اوقات 

ای( را ، ارزشیابی سنتی )نمرهها معلمکه در عملکرد معلمان وجود داشت این بود که تعدادی از 

آموزان انگیزه نمره بیست به دانش"دانستند، چون معتقد بودند که بهتر از ارزشیابی توصیفی می

ای سراسری شده؛ بنابراین . همچنین به علت اینکه این طرح دو سه سالی است که اجر"دادمی

 -بودند. پیشنهادهای کاربردی بدین قرار است: تبحّر الزم را در آن کسب نکرده ها معلمهنوز 

های برگزار شود، دوره ها استانتری برای مجریان طرح در ضمن خدمت بهتر و غنی های کالس

ارزشیابی توصیفی های آموزشی توسط مدرسانی که به ارزشیابی توصیفی مسلط هستند و دوره

ها، راجع به چرایی و چیستی اند آموزش داده شود. در این دورهمستقیم گذرانده صورت بهرا 

ی توضیح داده شود، چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی و نحوه ها معلمارزشیابی توصیفی برای 

داده شود و مجری، آموزش  یها معلمعملی و کاربردی به  صورت بهکارگیری ابزارها تهیه و به

ی طوالنی در ارزشیابی سنّتی داشتند، معلمانی که سابقه -را به مطالعه منابع تشویق کنند.  ها آن

داده  ها آنشود فرصت بیشتری به کردند؛ بنابراین پیشنهاد میدر مقابل تغییر جدید مقاومت می

از بازخوردهای  انآموز دانشدر حالی که  -شود تا تبحّر الزم را در طرح جدید هم کسب کنند.

و از  "آفرین، صدآفرین"، "از قبل شده است بهتر عملکرد شماآفرین  "کتبی عملکردی )مانند:

گیرند و بر اساس آن کارآمدی خود را در انجام  می کنند، از آن بهره می این قبیل( بسیار استقبال

کتبی های  بازخورد ی اندازهشفاهی معلم به های  دهند، نسبت به بازخورد می تکلیف افزایش

نیستند  دهنده یآگاهکافی  اندازه بهرغبت ندارند، البته این در حالی است که بازخوردهای شفاهی 

ارائه شوند که در دادن توضیحات کالمی کامل به  یا یمبتدباالخص زمانی که توسط معلمان 

د که بازخوردهای ده می نشانها  ( پژوهش4333فریمن و لویز کنند ) می یانگار سهل آموز دانش

در فرایند  آموزان دانشو خودتنظیمی  یکارآمدکتبی بر میزان های  بازخورد اندازه بهشفاهی معلم 

معلم اعتماد کافی نداشته های  نسبت به گفته آموزان دانشاگر  باألخصندارد،  تأثیریادگیری 

س این شهرستان از معلمان مدار که نیابا توجه به  -(. 9444لند، های  ؛9444چانوک،باشند )
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آوردند و کار هر معلم بر روی معلمان دیگر تأثیرگذار همدیگر بازدید به عمل می های کالس

جلسات تبادل تجربه بین معلمان  صورت بهشود نظارت بر کار معلمان بنابراین پیشنهاد می؛ بود

ه بازدید از برگزار شود. اگر در این جلسات معلمان روش کار همدیگر را نقد کنند و فقط ب

توانند بهترین ناظران باشند. همدیگر اکتفا نکنند؛ مطمئناً همین گروه همکاران می های کالس

گیرانه در ارزشیابی توصیفی کارساز نیست و چون نظارت به معنای سنتی آن یعنی نظارت مچ

 این نظارت، باید مشفقانه و دوستانه باشد.

 منابع

 . تهران: علم.کیفی از نظريه تا عمل پژوهش(. 4634) جهیخدابوالمعالی، 

بررسی دیدگاه معلمین دوره ابتدایی پیرامون (. 4631ابومحمدی، مرضیه؛ خانقایی، بی بی ملیحه )
 . پایان نامه کارشناسی. دانشگاه یزد.36-31ارزشیابی توصیفی در استان یزد در سال تحصیلی 

های ارزشیابی کیفی توصیفی توسط (. بررسی چگونگی کاربرد ابزار4634پور، سخاوت )اصالن

پايان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تحصیالت شهرستان بندر انزلی.  های دبستانمعلمان مجری 

 نورپیام دانشگاه .تکمیلی

و های اول، دوم  طرح ارزشیابی توصیفی در پایه یاثربخشمیزان  یبررس (.4631امیری، طاهره )
 .4631 -31ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در استان چهارمحال بختیاری سال تحصیلی  سوم

 بختیاری چهارمحالشورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان 

دانش صریح و دانش ضمنی:  یشناس معرفتاز منظر ها  آموخته یابی ارزش(. 4631خسرو )باقری، 

 4-91. 9شماره اول  سال .. فصلنامه مطالعات برنامه درسیقلمرویی نوین در فلسفه برنامه درسی

(. شناسایی و 4634) نیحس، مصطفی، جعفری، سید ابراهیم و مولوی، فیشر ،یعل بیرمی پور،

مجله ابتدایی کشور. عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره  یبند تیاولو

 4-93 صص (.9)4برنامه درسی. های  پژوهش

در طرح  آموزان دانش یمیخودتنظمقایسه میزان عزت نفس و یادگیری (. 4633بیگی، رضا )
. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه کیفی با ارزشیابی کمی-ارزشیابی توصیفی 

 عالمه طباطبایی

پايان (. ارزشیابی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی در استان سمنان. 4633حامدی، هاجر )

 . دانشگاه الزهرا )س(نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
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ویراست  .راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کالس درس(. 4633حسنی، محمد )

 دوم. تهران: انتشارات عابد

گزارش اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در  (.4636حسنی، محمد و احمدی، غالمعلی )

 (.39-36تحصیلی ) در سالمدارس منتخب کشور 

(. بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی و 4633) محمدحسنحسینی، 

-33ی یک شیراز سال تحصیلی ی اول ابتدایی مدارس ناحیهابی توصیفی پایهدر ارزشی ها آنعملکرد 

 پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .33

-نقش ارزشیابی مستمر )توصیفی( در تعمیق یادگیری دانش(. 4631حقیقی، فهیمه السادات )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.. پایان آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران

(. بررسی نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی 4633حیدری، شهریار )

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه کردستان نامه کارشناسی ارشد. انيپا .توصیفی

یفی برخی از مناطق کشور در گزارش اجرای آزمایشی ارزشیابی توص(. 4631، ایرج )خلق خوش
 (. گزارش پژوهشی. پژوهشکده تعلیم و تربیت.)مرحله سوم31-31 یلیتحصسال 

(. طرح ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی 4633، ایرج )خلق خوش

 برخی از مناطق آموزشی کشور. پژوهشکده تعلیم و تربیت.

نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و ارتقا پیشرفت مطالعه (. 4631رزم آرا، صمد )
. 31-31آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی تحصیلی دانش

 دانشگاه پیام نور.

-ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به مدرسه در دانش تأثیر(. 4633رزی، جمال )

 . دانشگاه تبریز.33-33ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی  آموزان پایه چهارم

شناختی، عاطفی و  یها یژگیوارزشیابی توصیفی بر  تأثیر(. 4631) اکبر یعلرضایی، اکبر و سیف، 

 سال پنجم 43، شماره فصلنامه نوآوريهای آموزشیآموزان. حرکتی دانش -روان

ارزشیابی توصیفی بر خالقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد  تأثیر(. 4633زارعی، اقبال )
. مجله علوم تربیتی دانشگاه بندرعباسآموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر تحصیلی دانش

 39-13صص . 9شهید چمران اهواز. دوره پنجم. سال شانزدهم. شماره 

مجری ارزشیابی توصیفی نسبت بررسی نگرش معلمان و مدیران (. 4633شیروانی، جالل الدین )
 . شورای تحقیقات استان ایالمبه طرح ارزشیابی توصیفی
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 آموزان دانش نفس عزتارزشیابی توصیفی بر پیشرفت و  یاثربخشبررسی (. 4633صالحی، زهرا )
پایان نامه کارشناسی ارشد  .33-33شهر تهران در سال تحصیلی  3دختر پایه پنجم ابتدایی منطقه 

 آموزش ابتدایی. دانشگاه عالمه طباطبایی

های  بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی، مسائل رفتاری و مهارت(. 4633عیسی زاده، توحیده )
پایه سوم ابتدایی در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی شهر مشهد  آموزان دانشاجتماعی 

 کده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی. دانش4633 در سال تحصیلی

های شناختی، کیفی در تحقق هدف -ارزشیابی توصیفی تأثیربررسی (. 4631فتح آبادی، جلیل )
. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش عاطفی و روان حرکتی دوره ابتدایی در استان مرکزی

 استان مرکزی.

ارزشیابی توصیفی بر کاهش اختالالت رفتاری گروهی از  أثیرتبررسی (. 4631کریمی، علی )
 . شورای تحقیقات استان فارس.آموزان دوره ابتدایی مدارس شهر شیرازدانش

. شورای بررسی میزان تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی در استان قزوین( 4631کلهر، منوچهر )

 تحقیقات استان قزوین.

ارزشیابی توصیفی با نظام (. 4633، احمد و روحانی، عباس )ماهر، فرهاد؛ آقایی، اصغر؛ برجعلی

فصلنامه  .آموزان دوره ابتداییخالقیت دانش زانیو معاطفی  یها یژگیوسنتی بر اساس جو کالس، 

 39-14صص . شماره چهاردهم. دانش و پژوهش در علوم تربیتی

آموزان پایه سوم دانش نفس عزتارزشیابی توصیفی بر  تأثیر(. بررسی 4631محمدی، فرزانه )

روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه  دانشکده . تهران:پايان نامه کارشناسی ارشدابتدایی شهر تهران. 

 س(الزهرا )

 4633 و 4639مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش. دبیرخانه شورا. سال 

وص کاربست ارزشیابی بررسی نگرش معلمین و والدین در خص (.4631مرتضایی نژاد، عصمت )
پایان نامه کارشناسی  .31-36های اول و دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی توصیفی در پایه

 ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری.

بررسی گزارش معلمان پایه اول و دوم ابتدایی شهر تهران نسبت به تحقق (. 4633معظمی، زهرا )
پایان  .آموزان دانشعاد بهبود یادگیری و بهبود بهداشت روحی و روانی طرح ارزشیابی توصیفی در اب

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.

نظرسنجی از اولیا و مجریان طرح ارزشیابی توصیفی بر اساس (. 4631موسوی، سید ضیاءالدین )
 استان قم.. سازمان آموزش و پرورش 36-31اهداف تفصیلی اجرای طرح در سال تحصیلی 
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شناسايی موانع و مشکالت اجرای ارزشیابی کیفی (. 4634) محمدحسنمیرزا محمدی، 

  . شورای تحقیقاتتوصیفی دوره ابتدايی در استان زنجان و ارائه راهکارهايی برای بهبود کیفیت آن

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان.

طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه  و چشم اندازهایها  (. بررسی چالش4633) نیمه نادری،

پايان نامه مدیران، معلمان و کارشناسان مجری در مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. 

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.کارشناسی ارشد

(. ارتباط عوامل شناختی فردی و خانوادگی با 4634) رضایعلاری پژمان، مهدی، کیامنش، نامد

فصلنامه . 9443پرلز در مطالعه  کننده شرکتچهارم ابتدایی  آموزان دانشابعاد درک مطلب خواندن 

 61-11.بهار .94شماره . سال پنجم. مطالعات برنامه درسی

ره ابتدایی بر ( ارزشیابی برنامه درسی علوم دو4634یادگارزاده، غالمرضا، عسگری، اردشیر )

 .469-434. 96 شماره . سال ششم.فصلنامه مطالعات برنامه درسیاساس نظر معلمان. 
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