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 موسوی فاطمه السادات خدارحمي

مه درسی تنها مجری صرف معلمان در مرحله اجرای برنا: چكیده
های خود از شناخت، یادگیری و نیستند، بلکه بر اساس باورها و تلقی

-تفکر تا حد امکان بر اجرای برنامه درسی مستند و مکتوب تأثیر می

هایی است که در دهه اخیر گذارند. ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوری
 شود. هدفمی در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به اجرا گذاشته

 دوره معلمان شناختیمعرفت باورهای بین رابطه بررسی حاضر پژوهش
ها آن بین در توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد میزان و ابتدایی

 جامعه و است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش این. است
 سال در که اصفهان شهر ابتدایی دوره معلمان کلیه شامل آماری آن

 انتخاب برای .است نفر بوده 5101ها آن تعداد 3331-33 لیتحصی
 شش از است و رفته کاربه نسبتی ایطبقه روش جامعه این از نمونه
 نمونه حجم به توجه با و معلمان جمعیت نسبت به آموزشی ناحیه

در این  .است نفر بوده 300ها آنانتخاب و تعداد  هانمونه پژوهش،
شناختی العات مربوط به باورهای معرفتآوری اطپژوهش برای جمع

ای استاندارد شومر و برای بخش ارزشیابی گویه 03از پرسشنامه 
ای استفاده شده است. گویه 20توصیفی از پرسشنامه محقق ساخته 

های متعدد پرسشنامه استاندارد با استفاده از پژوهش روایی و پایایی
وایی پرسشنامه محقق داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته است ولی ر

ساخته با استفاده نظرات ده نفر از متخصصان علوم تربیتی و پایایی آن 
دست آمده است. به 32/1با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به میزان 

و آزمون  Fها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون داده
 شناختیفتمعر باورهای بین دهد؛تحلیل شده و نشان می تعقیبی دانکن
 بین اما -31/1 رابطه توصیفی ارزشیابی از استفاده و خام معلمان

 رابطه توصیفی ارزشیابی از استفاده شناختی مترقی ومعرفت باورهای
 با جنسیت معلمان که داد نشان نتایج چنینهم. دارد وجود +30/1

. رابطه ندارد توصیفی ارزشیابی از استفاده و شناختیمعرفت باورهای
 و شناختیمعرفت باورهای بین که داد نشان ،F آزمون عالوه نتایجبه

 وجود تفاوت تحصیالت میزان حسب بر توصیفی ارزشیابی از استفاده
دارد و معلمان دارای سطح تحصیالت کارشناسی ارشد بیش از سطوح 

 تر به استفاده از ارزشیابی توصیفی اعتقاد دارند.پایین

ناختی، باورهتای ختام، باورهتای مترقتی، شتباور معرفتت: هاکلیدواژه
 ارزشیابی توصیفی، معلمان ابتدایی.

F. Seraji (Ph.D) 
F. Khodarahmi mosavi 

Abstract: The teachers are not mere 

curriculum implementers, but by their beliefs 

about cognition, knowing and learning, the 

curriculum could be affected. Descriptive 
evaluation is one of the important innovations 

that has been implemented at primary level of 

Iran’s education system. Main purpose of this 
research is to investigate the relationship 

between teachers' epistemological beliefs and 

their attitudes toward using descriptive 
evaluation. Research method is correlation 

and the research population are Isfahan 

primary teachers (N=5060) from six 

educational regions. For selecting research 

sample, categorized sampling method is used 

and 384 teachers are selected. For data 
gathering, Two questionnaires were used; 

schommers' standard questionnaire for 

epistemological beliefs and a researcher-made 
questionnaire for attitudes toward descriptive 

evaluation. For analyzing data, pearson 

correlation method, F, T and Dankan test 
were used. The results showed that the 

correlation between the row epistemological 

beliefs of the teachers and their attitudes 
toward using descriptive evaluation was -

0/17, and correlation between the advanced 

epistemological beliefs of teachers and 
attitudes toward using descriptive evaluation 

was +0/34. This research also showed that 

teacher's gender is not related to using or not 
using descriptive evaluation. However 

attitudes toward using descriptive evaluation 

were differed among the teachers based on 
their academic degrees. 

Keywords: epistemological beliefs, attitudes, 

descriptive evaluation, primary teachers. 
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 مقدمه

نظام آموزشی است. نظام آموزشی  بخشطراوتمهم  یهامؤلفهدرسی یکی از  وری در برنامهنوآ 

مستمر در  طوربهاعی باید های اجتمندان، متناسب با تحوالت و پیشرفتبرای تربیت فرز

، 3)راجرز هایی را به وجود آورد و اصالحاتی را به کار بنددی خود نوآوریدرس یهابرنامه

برنامه ها در مرحله طراحی کلی و کالن مربوط به این نوآوری های(. تصمیم51، ص 3335

ی برنامه درسدر مرحله اجرای ها آنط به های عملیاتی، خرد و اجرایی مربوی و تصمیمدرس

احی (. گرچه فرض بر این است که در مرحله طر2110، 2)الی شودتوسط معلم اتخاذ می

دقیق راه طوربهاجرا شناسایی و  کلیه عوامل دخیل در طراحی و یسبرنامه درنوآوری یا اصالح 

دهد و در برخی از این اتفاق رخ نمی غالباًی در عمل قرار گیرد ول مدنظرها آنهای تعامل با 

بین آنچه در مرحله طراحی در نظر  یدرس یهابرنامهها یا اصالحات مربوط به نوآوری

)هال و  خوردی فاحشی به چشم میهاتفاوتدهد، خ میاست، با آنچه در عمل ر شدهگرفته

 (.50، ص 2113، 3هورد

به درجه تمرکز نظام  بسته یبرنامه درسدر مرحله اجرای  رگذاریتأثترین اصلی عنوانبهمعلم    

ی نقش ایفاء میانیز به درجه هابرنامهی و تولید درسی هر کشور، در مرحله طراح ریزیبرنامه

مرحله اجرا عوامل گوناگونی مانند فرهنگ حاکم بر مدرسه، وجود امکانات و  کند؛ لیکن در

یت مدیریت مدرسه بر اجرای منابع، باورهای تربیتی معلم، میزان تعامل والدین با مدرسه و کیف

های صمیمت رو(. از این2115، 0)ارتمر گذارندمی ریتأثی برنامه درسها و اصالحات نوآوری

 ریتأثتحت  که در مرحله طراحی اتخاذ شده است، ممکن است یرنامه درسبمربوط به نوآوری 

، 5آهه، پیکانن و سهلبرگ) تر به اجرا گذاشته شودغنی اناًیاحتر یا این قبیل عوامل، ضعیف

دوره  یبرنامه درسهای اخیر در هایی است که در سال(. ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوری2110

 ذاشته شده است.ابتدایی ایران به اجرا گ

                                                 
1. E. M. Rogers 

2. M.G. Eley 

3. G. E. Hall & S. M. Hord 

4. P.A. Ertmer 

5. E. Aho.,K. Pitkanen & P. Sahlberg 
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این شیوه فاصله بین آموزش، یادگیری و  یریکارگبهطراحان این نوآوری قصد دارند با    

(. به 03، ص 2113، 3)سدلر ارزشیابی را کاهش و این سه مقوله را به هم نزدیک و همسو نمایند

وزان، آمی دانشهاآموختهایداری ضمن افزایش پ تواندیمکارگیری صحیح ارزشیابی توصیفی 

یادگیری  تکالیف با آموزاندانش درگیری شناختی، افزایش باالی سطوح هایهدف به توجه بهتر

 بهبود را مهارتی و عاطفی هایاهداف حیطه به توجه زا،های آموزشی لذتایجاد موقعیت و

هر نوآوری آموزشی دیگر، تحقق اهداف این طرح  مانندبهلیکن  (.0 ص ،3300حسنی،) بخشند

 معلمان با اهداف یشناختمعرفتنیاز دارد. اگر باورهای ها آنه همسویی معلمان و حمایت نیز ب

های آموزشی، اتخاذ زمینه و شرایط الزم تصمیم توانند بانمیها آننباشد،  جهتهماین طرح 

 های ارزشیابی را متناسب با اهداف طرح نوآورانه به اجرا بگذارندهایی تدریسی و شیوهفعالیت

 (.2110، 2؛ االوسون و شراو2112وفر، )ه

 شناختيباورهای معرفت

شناسی یکی از قلمروهای مهم فلسفی است و به بررسی باورهای افراد درباره ماهیت، معرفت 

پردازد. این قلمرو دانشی توجه های دانش میعتبار و ارزش، معیارها و محدودیتنحوه کسب، ا

 0مگیلدا(، بکستر 3300) 3وهشگران تربیتی مانند ویلیام پریروانشناسان یادگیری نظیر پیاژه و پژ

بر این  دیتأک( با 3300) یپر( را به خود معطوف داشته است. 2112( و شومر ایکینز )2112)

گوناگون یادگیری دستخوش تغییر های شناسی افراد با گذر از موقعیتاصل که باورهای معرفت

قطعی بودن دانش  بر سادگی و یشناسمعرفتاز لحاظ شود، دریافت که دانشجویان سال اول می

های آخر به پیچیدگی، موقتی و مبتنی بر استدالل بودن آن اعتقاد دارند. بکستر و دانشجویان سال

های دانستن ی مربوط به ماهیت یادگیری و شیوه( بر مبنای مطالعات پری باورها2112) مگیلدا

ن دانش، انتقالی بودن دانش، مستقل بودن دانش و در کالس درس را به چهار دسته؛ مطلق بود

م خاصی برای بررسی ( تالش کرد نظا2112) کرد. شومرایکینز یبندطبقهموقعیتی بودن دانش 

شناسی را دارای پنج بعد؛ ساختار دانش، ختی ابداع کند. او باورهای معرفتشناباورهای معرفت

داند که هر بعد ماهیت ری و توان یادگیری میسرعت یادگی ایستایی و پویایی دانش، منبع دانش،

                                                 
1. D. Royce Sadler 

2. L. J. Olafson & G. Schraw 

3. W.G. Perry 

4. M. B. Baxter-Magolda 
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اساس طرح شومرایکینز بعضی از افراد ساختار دانش را ساده و مطلق و برخی طیفی دارد. بر

تغییر  رقابلیغطور برخی از افراد به ایستایی و کنند. همینگر آن را پیچیده و موقتی تلقی میدی

ور دارند. به نظر او، افرادی منبع دانش را مراجع بودن دانش و برخی دیگر به تغییر مستمر آن با

 دانند.و تالش ذهنی یادگیرنده می هااستداللو کتب معتبر و افراد دیگر منبع آن را 

دی یادگیری را توان ذاتی و چنین وی درباره سرعت و توان یادگیری عقیده دارد، افراهم   

آید و افرادی هم معتقدند، یادگیری امری یبا تالش اندک به دست مدانند که ای سریع میپدیده

اساس این الگو، باشد. برهای گوناگون میها و درگیریسابی و مستمر است که مستلزم تالشاکت

 پیوستاری از باورهای خام تا مترقی در نوسان است. صورتبهشناختی افراد باورهای معرفت

قطعی و در احاطه مراجع  ساده، معین، شناسی خام، دانش رارفتافراد دارای باورهای مع    

قابل یادگیری و توان یادگیری افراد ذاتی است. در  سرعتبهمفاهیم ها آندانند. به نظر معتبر می

وقتی، پیچیده و به وجود آمدنی میشناسی مترقی، دانش را ممقابل افراد دارای باورهای معرفت

یابد و عوامل گوناگون محیطی تغییر می ریتأثت توان یادگیری افراد تحها آندانند و به عقیده 

 3نتایج پژوهش شومر، کریستی و گاینا یادگیری امری است که به تالش و صرف زمان نیاز دارد.

آموزان سطوح آخر دبیرستان در مقایسه با دانش هایآموزان سالدهد، دانش( نشان می3331)

دانش اعتقاد بیشتری دارند. دریجی و نسبی بودن تر به پویا بودن توان یادگیری، پیچیده، تپایین

طور آموزان، بهشناختی دانش( نشان داد که باورهای معرفت2110) 2های ایکینز و هاتریافته

-کند. بدین معنا که عقاید ساده و مطلقمعناداری از سال اول به چهارم دبیرستان، تغییر پیدا می

-تغییر پیدا می سریع، از سال اول به چهارم دبیرستان انگاری دانش، همراه با عقیده به یادگیری

( و 3303) (، محمودی اصل3300) 3هایی نیز مانند بلنکی و همکارانکند. معدود پژوهش

کید أهای مختلف تشناسی جنسیت( به تفاوت باورهای معرفت3300) دهشعبانی ورکی و قلی زا

 دارند.

زشی معلمان مورد شناسی را در رفتارهای آموفتباورهای معر ریتأثپژوهشگران بعضی از       

نشجو معلمان دارای باورهای ( در پژوهشی دریافتند دا2110) 0اند. چن و الیوتبررسی قرار داده

                                                 
1. M. Schommer., C. Christy & G. Gianna 

2. O. K. Schommer-Atkins & R. Hutter 

3. M. F. Belenky., B.M. Clinchy., N. R. Goldberger & J.M. Tarule 

4. K. Chan & R.G. Elliott 
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شناسی نه و معلمان دارای باورهای معرفتبه یادگیری رفتارگرایا عمدتاًشناسی خام معرفت

که رهبران  ابندییدرم( 2111) 3نایالن و همکاران دارند. دیتأکگرایانه مترقی به یادگیری سازنده

شناسی مترقی، در پویا سازی فرآیند یادگیری سازمانی نقش مهمی دارند. دارای باورهای معرفت

های تدریس فعال با باورهای ی شیوهریکارگبهدهند که ( نشان می2113) 2ونگ، چن و لی

توان گفت، باورهای معرفتبنابراین می؛ مستقیم داردشناسی مترقی معلمان ارتباط معرفت

شیوه تدریس،  نظیر؛ تهیه طرح درس،ها آنتواند در تنظیم برخی از رفتارهای شناختی معلمان می

 آموزان و نحوه ارزشیابی نقش مهمی داشته باشد.نحوه تعامل با دانش

 ارزشیابي توصیفي

ارائه عناصر دیگر مانند نحوه  است که یبرنامه درسمهم  های ارزشیابی یکی از عناصرشیوه 

آموزان ها، نحوه تعامل بین معلم و دانشآموزان در انجام فعالیتمحتوا، چگونگی مشارکت دانش

دهد. قرار می ریتأثی به منابع را تحت و میزان تالش یادگیرندگان برای جستجو و دسترس

سر پیوستار رویکرد کمی  توان در یکد دارد که میرویکردهای مختلفی نسبت به ارزشیابی وجو

قرار داد و رویکردهای دیگر را در بین این دو سر  مدنظرو در سر دیگر آن رویکردهای کیفی را 

طبق بر اهداف رفتاری، سنجش برای ارزشیابی من غالباًپیوستار جای داد. در رویکردهای کمی 

هایی مانند کار شیوهشود و برای این می دیتأکهای جزئی، محفوظات و رفتارهای عینی مهارت

نتیجه  غالباًشود. این رویکرد ای و جور کردنی به کار گرفته میپاسخ، چندگزینههای کوتاهآزمون

)بوید،  کندمی دیتأکزشیابی تکوینی و تشخیصی محور بوده و بر ارزشیابی پایانی بیش از ار

 5«ارزشیابی برای یادگیری» بر 0«ارزشیابی از یادگیری»(. در این رویکرد 2115، 3کلسی و هیرامی

های سطح باالی شناختی، ر رویکرد کیفی ارزشیابی از مهارتشود. در مقابل دترجیح داده می

، 0کارهایی نظیر؛ پوشهاز شیوهها آنو برای انجام  ردیگیممورد توجه قرار  مسئلهخالقیت و حل 

این رویکرد فرآیند محور،  شود. دروژه استفاده میو پر 3گروهی، ارزیابی هم1یابیخودارز

                                                 
1. D. Nailon., B. Delahaye & J. Brownlee 

2. A.K.-Y. Wong., K.-W. Chan & P.-Y. Lai 

3. B. Boyd., K. Kelsey & A. Hirumi 

4. Evaluation from learning 

5. Evaluation for learning 

0. Portfolio 

7. Self- assessment 
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(. 2110، 2)کپل، کیتای و وینگ است موردتوجهارزشیابی تکوینی بیش از ارزشیابی پایانی 

در خدمت فرآیند  ارزشیابی توصیفی نوعی ارزشیابی با رویکرد کیفی است که ارزشیابی را

ها ناسایی ضعفحین یادگیری و برای ش دهد. در این شیوه، ارزشیابی بیشتر دریادگیری قرار می

زمانی  فاصلهکیهای مورد نیاز برای ارزشیابی در شود. دادهآموز انجام میهای دانشو قوت

 –های مداد کار، آزموناگون مانند مشاهده، مصاحبه، پوشهمشخص و با استفاده از ابزارهای گون

لم بتواند ضمن ها معاساس آن دادهبر شود تاآوری میغذی، پروژه و تکالیف یادگیری جمعکا

با  و اساس نیا(. بر 2131، 3)یانگ های مختلف کمک کندآموز به او در زمینهشناخت دانش

تواند به ، اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی میتوان گفتها میتوجه به نتایج برخی از پژوهش

انشهش اختالالت یادگیری دآموزان، افزایش بازده و کیفیت یادگیری، کاکاهش اضطراب دانش

حرکتی، رشد خالقیت و تقویت مشارکت در فرآیند  - بهبود عملکرد شناختی و روانی آموزان،

؛ مک میالن، 3300) (؛ زارعی3300) و رضایی یآبادفتح(؛ 3300،)کریمی یادگیری کمک کند

 (.2133، 0ونبل و ورییر

 های ارزشیابي معلمانشناختي و شیوهرابطه بین باورهای معرفت

اسیت بیشتر درباره دارند، باید با حس سروکارا مقوله یادگیری، تدریس و ارزشیابی معلمان که ب 

درباره  یبرنامه درسدر حین اجرای ها آن(. 3300)قائدی،  کنند تأملشناختی باورهای معرفت

ها و یت، شیوه تدارک فعالهاآنآموزان، نحوه راهنمایی حوه تدریس، چگونگی تعامل با دانشن

-اساس باورهای معرفتآموزان برو چگونگی ارائه بازخورد به دانش ه ارزشیابیتکالیف، شیو

ای از معلمان کسب مطالب و . عده(2113ونگ، چن و لی،) کنندگیری میتصمیم شناختی خود

اساس آن تلقی از یادگیری، شیوه کنند و برشده از بیرون را یادگیری تلقی میاطالعات ارائه 

گونه معلمان کنند. اینهای آموزشی خود را تنظیم میی و سایر فعالیتیس، نحوه ارزشیابتدر

کتاب  لهیوسبهچه که کنند، آنمی دیتأکدانند و دانش را ساده، واضح، مطلق و الیتغیر می غالباً

شود، باید بدون کم و کاست در ارزشیابی باز تولید و سی و معلم به یادگیرنده ارائه میدر

                                                                                                                     
1. Peer assessment 

2. M. Keppell., E. A. Kitoi., A. M. W. Wing 

3. V. Young & D. Kim 

4. J. H.McMillan., J.C. Venable & D. Varier 
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ی دانش صریح هستند و شناسدارای معرفتها آن(. 2115، 3ل، جونه و نایالن)تیک بازنمایی شود

(. در مقابل برخی دیگر از 3305)باقری،  کنندهای عینی، دقیق و کمی حمایت میاز ارزشیابی

اساس آن نحوه کنند و بربنا کردن دانش و ساخت آن تلقی میمعلمان یادگیری را فرآیند 

کنند. اینگی ارائه بازخوردها را مدیریت میهای ارزشیابی و چگونوهآموزان، شیانشراهنمایی د

دارای ها آنکنند. گیری افراد را تغییرپذیر تلقی میگونه معلمان دانش را پیچیده، پویا و توان یاد

ها به فرآیند فکر نه معلمان در ارزشیابی از آموختهگوشناسی دانش ضمنی هستند. اینمعرفت

ای این منظور به استفاده از های ذهنی یادگیرندگان توجه دارند و برزمینهیشدن، تحلیل و پکر

گروه سنجی و پروژه تمایل کار، خودآزمایی، همرزشیابی مستمر و ذهنی مانند پوشههای اشیوه

بنابراین نوع نگاه معلمان به ارزشیابی، نقش آن در فرآیند آموزش و یادگیری و نحوه ارائه ؛ دارند

 (.2112، 2)هوفر از یادگیری استها آنشناختی و تلقی باورهای معرفت ریتأثا تحت زخوردهبا

شناسی دانش صریح هستند، دانش را عینی، ساده، ، معلمانی که دارای معرفتاساس نیابر    

الشکنند و یادگیری آن را به توان ذاتی، تیستا و دارای مراجع موثق تلقی میساختارمند، ا کامالً

قطعی،  یادگیری را فرآیندها آندهند. های محفوظاتی افراد نسبت میع و فعالیتهای سری

ها و ها نیز از شیوهاز این منظر در ارزشیابی آموخته گیرند وغیرمنعطف و خطی در نظر می

دارای  غالباًاساس نظر شومرایکینز گیرند. این افراد بربزارهای عینی و غیرمنعطف بهره میا

شناسی دانش و در مقابل معلمانی که از معرفت شوندشناسی خام تلقی میترهای معرفباو

ا و دارای مراجع متعدد در ساختار، پویبی نسبتاً دانش را ذهنی، پیچیده،  هستند، مندبهرهضمنی 

اجتماعی و  - های فرهنگیمداوم، تدریجی و وابسته به زمینهگیرند و یادگیری را فرآیند نظر می

های مستمر یادگیرندگان بر استفاده از شیوه هایبرای ارزشیابی از آموختهها آند. انندتی میموقعی

کار و های خودآزمایی، پوشهکنند و از شیوهمی دیتأکهای ارزشیابی پایانی و تکوینی بیش از شیوه

 شناسی مترقی برخوردار هستند.رند. این افراد از باورهای معرفتگیسنجش گروهی بهره می

همکاران و  پور(، بیرمی3300) (، حامدی3305) احمدیهایی مانند حسنی و در پژوهش   

 ( و زاهد بابالن، فرج اللهی و همرنگ3333) (، عزیزی و حیدری3331) (، میرزامحمدی3331)

و جایگاه باورهای های ارزشیابی توصیفی بر استفاده معلمان از شیوه مؤثر ( به عوامل3333)

                                                 
1. E.L.Tickle., B. Joanne and D. Nailon 
2. B. K. Hofer 
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( تمایل معلمان 3305) ناسی معلمان اشاره شده است. حسنی و احمدیشتربیتی و معرفت

 کنند. حامدیع اشاعه ارزشیابی توصیفی تلقی میسنتی را مان یهایابیارزشابتدایی شهر تهران به 

در  تیفیباکهای آموزشی ضمن خدمت مستمر و به ضعف معلمان راهنما، نبود دوره( 3300)

( عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با 3331) پور و همکارانیرمیکند. بمی دیتأکارتباط با طرح 

معلم، عوامل فیزیکی و روانی، عوامل ایجاد کننده جو تعامل و تشریک مساعی را به ترتیب 

های آنها، درک و باور دانند. بر اساس یافتهمی مؤثررای طرح ارزشیابی توصیفی اولویت در اج

نی، مشارکت معلمان معلمان به متخصصان و مشاوران ف معلمان از ارزشیابی توصیفی، دسترسی

ای نگرش معلمان، قدردانی از مرتبط با ارزشیابی توصیفی، اصالح و ارتق یهایریگمیتصمدر 

های های مرتبط با طرح، توجه به زمینهان، نظرخواهی از معلمان در زمینههای معلمتالش

ن و سابقه و تجربه کاری معلمان از عوامل اجتماعی، سازمانی و تاریخی طرح، تحصیالت معلما

( خو گرفتن معلمان به ارزشیابی 3331) مهم در اجرای ارزشیابی توصیفی است. میرزا محمدی

سنتی را یکی از موانع توسعه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان زنجان شناسایی کرده 

بودن دانش معلمان  یاتیرعملیغ( ضعف اطالعات، کلی و 3333) است. عزیزی و حیدری

دانند. زاهد های اجرای ارزشیابی توصیفی میعفسنندج درباره ارزشیابی توصیفی را از ض

( عوامل روانی، مدیریتی، آموزشی، فرآیندی و فردی را به 3333) بابالن، فرج اللهی و همرنگ

 مدنظران ابتدایی علمبر کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه م مؤثرعوامل  عنوانبهترتیب اولویت 

 اند.قرار داده

های معلمان، هدف گیریشناسی در تصمیمبا توجه به نقش باورهای معرفت اساس نیابر    

 )خام و مترقی( معلمان دوره ابتدایی شناختیمعرفت باورهای بین رابطه شناسایی پژوهش حاضر

درباره رابطه بین  هاییاستا فرضیهر است و در این توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد میزان و

فاده از ارزشیابی ت و اعتقاد به استیشناختی، کسب تدریجی دانش و جنسباورهای معرفت

هایی مانند های پژوهشیافته بر اساسد. فرضیه اول و دوم این پژوهش کنتوصیفی مطرح می

( مطرح شده است. 2113) ( و ونگ، چن و لی2111) ( نایالن و همکاران2110چن و الیوت )

های های پژوهششناختی و یافتهه اصل تحول تدریجی باورهای معرفتفرضیه سوم با توجه ب

رضیه شود و ف( طرح می2110) ( و ایکنز و هاتر3331(، شومر، کریستی و گاینا )3300) پری

 مختلفهای شناسی در جنسیتای مرتبط با تفاوت باورهای معرفتهچهارم نیز با توجه به یافته
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( و پژوهش شعبانی ورکی و 3303) (، پژوهش محمودی اصل3300) )نظریه بلنکی و همکاران

 تند از:های این پژوهش عباراهداف و فرضیهشود. بدین ترتیب ( مطرح می3300) قلی زاده

 های پژوهشاهداف و فرضیه

تقاد به استفاده از شناختی و میزان اعشناسایی رابطه بین باورهای معرفت این پژوهش یهدف کل 

 :عبارتند ازهای آن و فرضیه است شهر اصفهانارزشیابی توصیفی در بین معلمان ابتدایی 

 شناختی خام معلمان ابتدایی شهر اصفهان و میزان اعتقاد به استفاده از بین باورهای معرفت

 .ارزشیابی توصیفی رابطه وجود دارد

 تدایی شهر اصفهان و میزان اعتقاد به استفاده از شناختی مترقی معلمان اببین باورهای معرفت

 .ارزشیابی توصیفی رابطه وجود دارد

 برحسبشناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی بین باورهای معرفت 

 .جنسیت تفاوت وجود دارد

 برحسبوصیفی شناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی تبین باورهای معرفت 

 .میزان تحصیالت معلمان تفاوت وجود دارد

 پژوهش شناسيروش

از روش توصتیفی از  ،پتژوهش اهتداف و موضتوع ماهیتت بته توجته ادر ایتن پتژوهش بت 

هتتدف پژوهشتتگر از انجتتام ایتتن نتتوع پتتژوهش توصتتیف . شتتودنتتوع همبستتتگی استتتفاده متتی

 جامعته آمتاری ایتن .عینی، واقعی و منظم خصوصتیات یتک موقعیتت یتا یتک موضتوع استت

-33کلیته معلمتان دوره ابتتدایی شتهر اصتفهان استت کته در ستال تحصتیلی  شتاملپژوهش، 

انتتد. شتتهر اصتتفهان دارای شتتش ناحیتته ارس ابتتتدایی مشتتغول بتته تتتدریس بتتودهدر متتد 3331

از ایتتن جامعتته بتتا  .باشتتدنفتتر متتی 5101آموزشتتی استتت کتته تعتتداد کتتل معلمتتان ابتتتدایی آن 

و  متوردنظرحجتم نمونته متناستب بتا  ای نستبتی،گیتری تصتادفی طبقتهنهاستفاده از روش نمو

نفتتر معلتتم زن و متترد انتختتاب شتتده  300تعتتداد معلمتتان هتتر ناحیتته، تعتتداد نمونتته بتته میتتزان 

ری اطالعتتات دربتتاره آورسشتتنامه استتتاندارد شتتومر بتترای جمتتعاستتت. در ایتتن پتتژوهش از پ

بتاور بته کتاربرد ارزشتیابی »ق ستاخته شتناختی معلمتان و از پرسشتنامه محقتباورهای معرفتت

 .استبرای سنجش نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی استفاده شده« توصیفی
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ربوط به گویه است که پنج بعد م 03. این ابزار دارای رالف( پرسشنامه استاندارد شوم

اورهای ب دهندهنشان، هایگود. در این پرسشنامه نیمی از سنجی افراد را میشناسمعرفت

گذاری، بنابراین در نمره؛ های مترقی استباور دهندهنشانشناختی خام و نیمی دیگر معرفت

ای لیکرت در مقیاس پنج درجهها آنره معکوس هایی که با باورهای خام فرد مغایرند، نمگویه

ز و های گوناگون مانند ایکینپایایی این پرسشنامه در پژوهش گیرد. ضریبمورد توجه قرار می

ا ت 03/1ای از گانه آن دامنههای دوازدهو ضریب همبستگی بین عامل 10/1ان ( به میز2110) هاتر

( و شعبانی 3310) های ایرانی نظیر پژوهش مرزوقیگزارش شده است و در پژوهش 05/1

گزارش شده  13/1و  02/1، 10/1( ضریب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برابر 3300) ورکی

روایی سازه این  یدییتأ( با استفاده از تحلیل عامل 3331) چنین خالقی نژاد و همکاراناست. هم

 اند.ن را در حد قابل قبول گزارش کردهو ضریب پایایی آ دییتأپرسشنامه را 

 به اعتقاد میزان برای سنجش .«باور به کاربرد ارزشیابی توصیفی»ب( پرسشنامه محقق ساخته 

-این پرسشنامه دارای دو بخش ویژگیشد.  استفاده ساختهمحقق نامهپرسش از توصیفی ارزشیابی

وط به مرب سؤاالتهای عمومی های اختصاصی است. در بخش ویژگیهای عمومی و گویه

است و در بخش  شدهگنجاندهکاری، نام ناحیه و مدرسه جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه

-توصیفی مطرح شده است که گویهشیابی گویه در مورد اعتقاد به استفاده از ارز 20 اختصاصی

های این شیابی توصیفی تهیه شده است. گویهها و دستاوردهای ارزهای آن با توجه به ویژگی

 تعمیق شناختی، حیطه باالتر سطوح هایهدف به پرسشنامه با محوریت پنج عامل؛ توجه

 و عاطفی یهاطهیح به مربوط یادگیری هایهدف به توجه، یادگیری به عالقه افزایش یادگیری،

اند ها به این صورت طرح شدهاست. در این پرسشنامه گویه شدهنیتدوو خود تنظیمی  مهارتی

به اعتقاد شما استفاده از »که تا بتوان اعتقاد به ارزشیابی توصیفی را در معلمان سنجید؛ نظیر این

 ارکت، روحیه همکاری، تحلیلهای نوآوری، مشتواند موقعیتارزشیابی توصیفی تا چه اندازه می

ها با باور معلمان نسبت به این گویه« ؟آموزان به وجود آوردو تقویت بهداشت روانی برای دانش

 شود. جهتمتوسط، کم و خیلی کم( سنجیده می )خیلی زیاد، زیاد، ای لیکرتمقیاس پنج درجه

پرسشنامه تهیه  که ترتیب این به گردید؛ استفاده صوری و محتوایی روایی از روایی آن، سنجش

قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات مورد نظر،  یبرنامه درس اساتید از شده در اختیار ده نفر

 از پرسشنامه،این  پایایی تعیین برای چنینهم قرار گرفت.ها آن دییتأپرسشنامه نهایی مورد 
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 مطلوب پایایی دهندهنشان هک بود 33/1 با برابر آن میزان که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 .این ابزار است

 های پژوهشيافته

 بهها آنبا میزان اعتقاد  اصفهان شهر ابتدایی معلمان خام شناختیمعرفت باورهای (اول فرضیه

 .دارد رابطه توصیفی ارزشیابی از استفاده

به استفاده از شناختی خام، میزان اعتقاد های مربوط به میزان باور معرفت( داده3جدول )در 

 ارائه شده است.ها آنارزشیابی توصیفی و رابطه بین 

 توصیفی ارزشیابی از استفاده میزان و خام شناختیمعرفت باور میزان بین پیرسون همبستگی ضریب .(3) جدول

 متغیرها
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

 داریسطح معنی (p) ضریب همبستگی

 50/30 33/33 311 شناختی خامباور معرفت
اعتقاد به استفاده از  112/1 -310/1

 ارزشیابی توصیفی
311 230/351 110/33 

شناسی خام در بین معلمان میانگین باور معرفت( 3) جدول های ارائه شده دربا توجه به داده     

زشیابی میانگین اعتقاد به استفاده از ار عالوهبهاست.  50/30و انحراف معیار آن  33/33ابتدایی 

گی بین این دو متغیر و ضریب همبست باشدیم 110/33و انحراف معیار آن  230/351توصیفی 

-می تأیید مقابل فرض و رد صفر فرضبنابراین ؛ است -310/1برابر  112/1داری در سطح معنی

 ابیارزشی از استفاده میزان اعتقاد به و معلمانخام  شناختیمعرفت باور بین به عبارت دیگر؛ گردد

 این گفت توانمی همبستگی منفی بودن ضریب به توجه با. دارد وجود رابطه منفی آنان توصیفی

 اصفهان، شهر ابتدایی معلمانخام  شناختیمعرفت باور افزایش با یعنی است، معکوس ارتباط

 .یابدمی کاهش آنان توصیفی ارزشیابی از استفاده میزان اعتقاد به

آنان به  اعتقاد با میزان اصفهان شهر ابتدایی مترقی معلمان ناختیشمعرفت باور( دوم فرضیه

مربوط به میزان باور معرفت  یهاداده( 2جدول )در . دارد رابطه توصیفی ارزشیابی از استفاده

 ارائه شده است.ها آنشناختی مترقی، میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی و رابطه بین 
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 توصیفی ارزشیابی از استفاده میزان و ابتدایی مترقی معلمان شناختیمعرفت باور میزان بین همبستگی ضریب .(2جدول )
 متغیرها

 انحراف معیار میانگین تعداد
ضریب 

 همبستگی

(p)  سطح

 یداریمعن

 30/30 01/320 311 شناختی مترقیباور معرفت
350/1+ 111/1 

 110/33 230/351 311 استفاده از ارزشیابی توصیفی

شناسی مترقی در بین معلمان میانگین باور معرفتدهد که نشان می( 2) های جدولداده    

میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی  عالوهبهاست.  30/30انحراف معیار آن  و 01/320ابتدایی 

تغیر گی بین این دو مو ضریب همبست باشدیم 110/33و انحراف معیار آن  230/351توصیفی 

-می تأیید مقابل فرض و رد صفر فرضبنابراین ؛ + است350/1برابر  11/1داری در سطح معنی

 ارزشیابی از استفاده اعتقاد به میزان و مترقی شناختیمعرفت باور بین به عبارت دیگر؛ گردد

 این گفت توانمی همبستگی مثبت بودن ضریب به توجه با. دارد رابطه مثبت وجود توصیفی

 اصفهان، شهر ابتدایی معلمان مترقی شناختیمعرفت باور افزایش با یعنی است، مستقیم طارتبا

 .یابدمی افزایش آنان توصیفی ارزشیابی از استفاده میزان

شناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی بین باورهای معرفت (سوم فرضیه

شناختی، باورهای معرفتهای مربوط به ( داده3دول )جدر . جنسیت تفاوت وجود دارد برحسب

 است. شدهارائه Tجنسیت، میانگین و مقدار 

 شناختی و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی بر حسب جنیستی معرفتباورهامقایسه  ).3(جدول 

 

درصد( و  32) کنندگان در پژوهش مردنفر از شرکت 30(، 3جدول )های با توجه به داده     

و میانگین  050/350ان شناختی مردده است که میانگین باور معرفتبو درصد( 00) نفر زن 210

است و میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در  533/350شناسی زنان باور معرفت

 Tمقدار  میانگین تعداد جنسیت شاخص
درجه 

 آزادی
 یداریمعنسطح 

 شناختیباورهای معرفت
 050/350 30 مرد

203/3 230 123./ 
 533/350 210 زن

اعتقاد به استفاده از ارزشیابی 

 توصیفی

 205/332 30 مرد
00/1- 230 101./ 

 301/333 210 زن



... شناختی معلمان وبررسی رابطه بین باورهای معرفت  

010 

 

ان و زنان از دست آمده در مقایسه مردبه Tمقدار باشد. می 301/333و در زنان  205/332ان مرد

و در مقایسه مردان و  203/3برابر  125/1داری در سطح معنیشناسی لحاظ باورهای معرفت

است. با توجه  -00/1برابر  101/1داری به ارزشیابی توصیفی در سطح معنی زنان از لحاظ اعتقاد

بنابراین ؛ تر استقایسه از میزان آن در جدول پاییندست آمده در هر دو مبه Tبه اینکه مقدار 

-باورهای معرفتتوان گفت بین شود. به عبارتی میرد میو فرض مقابل  دییتأفرض صفر 

شناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی بر حسب جنسیت تفاوتی وجود 

 ندارد.

شناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی بین باورهای معرفت چهارم فرضیه   

( متغیرها، سطح 0جدول )در  .تفاوت وجود داردتوصیفی بر حسب میزان تحصیالت 

داری مربوط به فرضیه پژوهش ارائه شده و سطح معنی Fتحصیالت، فراوانی، میانگین، مقدار 

 است.

 های پژوهش برحسب سطح تحصیالت معلمانتعیین اختالف نگرش به شاخص(. 0جدول )

 Fآماره  میانگین فراوانی سطح تحصیالت متغیرها
سطح 

 یداریمعن

 شناختیباورهای معرفت

 10/320 23 دیپلم

10/2 102/1 
 33/333 335 فوق دیپلم

 33/331 321 لیسانس

 13/332 3 فوق لیسانس

 اعتقاد به استفاده از

 ارزشیابی توصیفی

 10/350 23 دیپلم

10/0 113/1 
 05/355 335 فوق دیپلم

 52/350 321 لیسانس

 22/301 3 فوق لیسانس

 

کنندگان شناسی شرکتدهد که میانگین باورهای معرفتمی نشان( 0)نتایج مندرج در جدول     

، لیسانس برابر 33/333، فوق دیپلم برابر 10/320مدرک تحصیلی به ترتیب دیپلم برابر  برحسب

کنندگان چهار گروه مدرک تحصیلی است. مقایسه شرکت 13/332س برابر و فوق لیسان 33/331
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دهد که باورهای نشان می 10/2برابر  Fو مقدار  102/1داری ، سطح معنیFستفاده از آزمون با ا

 کنندگان بر حسب مدرک تحصیلی متفاوت است.شناسی شرکتمعرفت

فاده از ارزشیابی توصیفی در دهد که میانگین اعتقاد به استچنین این جدول نشان میهم   

، 05/355، فوق دیپلم 10/350ترتیب دیپلم برابر کنندگان برحسب مدرک تحصیلی به شرکت

کنندگان چهار گروه است. مقایسه شرکت 22/301س برابر و فوق لیسان 52/350لیسانس برابر 

-به Fمقدار  113/1داری دهد که در سطح معنینشان می Fمدرک تحصیلی با استفاده از آزمون 

ی گر وجود تفاوت بین چهار گروه تحصیلدست آمده بیانبه Fاست. مقدار 10/0دست آمده برابر 

توان گفت، معلمان بنابراین می؛ شودمی دییتأفرض صفر رد و فرض مقابل  اساس نیااست. بر 

شناختی متفاوتی دارند و میزان اعتقادشان به استفاده سب میزان تحصیالت، باورهای معرفتبر ح

 از ارزشیابی توصیفی نیز متفاوت است.

-گردد، مینس و پس از اینکه فرض تساوی رد و فرض اختالف تأیید میدر تحلیل واریا   

-بندی نشان داد که اختالف حاصل ناشی از چه سطحی از تحصیالت میبایست با تعیین گروه

 ( ارائه شده است.5نتایج این آزمون در جدول ). دانکن استفاده شد بدین منظور از آزمون. باشد

عیین اختالف حاصل از سطح تحصیالت معلمانآزمون دانکن برای ت(. 5جدول )  

 

نشان  دست آمدهبه داریح معنیوو سط آزمون دانکن بر اساس، (5)نتایج مندرج در جدول     

دیپلم و لیسانس باهم شناختی معلمان با مدارک تحصیلی دیپلم، فوقدهد که باورهای معرفتمی

صیلی فوق لیسانس متفاوت شناخت معلمان با مدارک تحیکسان و همگی با باورهای معرفت

داریسطح معنی میانگین تحصیالت شاخص  

شناختیباورهای معرفت  

10/320 دیپلم  

023/1 33/333 فوق دیپلم   

33/331 لیسانس  

13/332 فوق لیسانس  111/3 

 استفاده از ارزشیابی توصیفی

10/350 دیپلم  

300/1 05/355 فوق دیپلم   

52/350 لیسانس  

22/301 فوق لیسانس  111/3  
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توان گفت استفاده معلمان از می داریح معنیوو سط آزمون دانکناساس برچنین هم .هستند

م یکسان و همگی با ارزشیابی توصیفی با مدارک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس با ه

 .شناخت معلمان با مدارک تحصیلی فوق لیسانس متفاوت هستندباورهای معرفت

 گیرینتیجه و بحث

ین کردن ارزشیابی توصیفی با دوره ابتدایی، جایگز یبرنامه درسهای اخیر در ییکی از نوآور 

یکرد کیفی به ارزشیابی از ارزشیابی توصیفی، رومحور است. های ارزشیابی سنتی و نمرهشیوه

یرندگان یادگ جانبههاست که اطالعات معتبر و مستندی را برای شناخت دقیق و همهآموخته

 مشاهده ،های عملکردیهایی مانند کارپوشه، آزمونسازد. در این شیوه، ابزارها و روشفراهم می

شود تا بازخوردهای توصیفی مورد نیاز برای کمک به بهبود مستمر و مصاحبه به کار گرفته می

با . شودآموز، معلم و اولیا فراهم یادگیری و ایجاد فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش

های منطقی در دو سطح طراحی و گیریاین نوآوری، به تصمیم مؤثراجرای ، هاتیمزوجود این 

 اجرا نیاز دارد.

ی، نقش مهمی در اجرای برنامه درسگیران بالفصل مرحله اجرای تصمیم عنوانبهمعلمان  

ها یا اصالحات آوریرای نوبرای مشارکت و اجها آندارند. ها آنهای طراحی و بهبود تصمیم

ها را درک کنند و به آن عالقه داشته باشند. از های نوآوریی باید ماهیت و ویژگیبرنامه درس

آموزان و نظیر تدریس، تعامل با دانش شانیآموزشهای باور و درک معلمان درباره فعالیتطرفی 

اساس هدف اینشود. بر ناشی میها آنشناسی ها، از باورهای معرفتارزشیابی از آموخته

شناختی معلمان ابتدایی و میزان اعتقاد به ررسی رابطه بین باورهای معرفتپژوهش حاضر ب

 استفاده از ارزشیابی توصیفی است.

 .است بحثقابل جهت سه از شده طرح هایفرضیه به توجه با پژوهش این هاییافته 

 هاییافته. توصیفی ارزشیابی تفادهبه اس اعتقاد و معلمان شناسیمعرفت باورهای بین رابطه( الف

 و معلمان خام باور میزان بین همبستگی ضریب که دهدمی نشان پژوهش اول فرضیه به مربوط

 هاییافته. است -310/1 برابر 112/1 داریمعنی سطح در توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد

 و معلمان مترقی باور میزان بین همبستگی ضریب که دهدمی نشان نیز دوم فرضیه به مربوط

 اساسبر. است+ 350/1 برابر 11/1 داریمعنی سطح در توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد
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 به اندازه همان به باشند، مترقی شناسیمعرفت باورهای دارای که هراندازه به معلمان ها،یافته این

 برعکس و داشت خواهند بیشتری عتقادا ابتدایی یبرنامه درس در توصیفی ارزشیابی از استفاده

 از استفاده به اندازه همان به باشند، خام شناسیمعرفت باورهای دارای که هراندازه به معلمان

هایی همچون چن و الیوت نتایج پژوهش. داشت خواهند کمتری اعتقاد توصیفی ارزشیابی

رد. ها همخوانی دایافته ( با این2113) ( و ونگ، چن و لی2111) ( نایالن و همکاران2110)

ارهای آموزشی معلمان را شناسی بر رفتباورهای معرفت ریتأث عمدتاً هاپژوهشهای این یافته

( و عزیزی 3331) ، میرزا محمدی(3331) همکاران و پور بیرمیچنین پژوهش کنند. هممی دییتأ

 ارزشیابی ازها آن کدر و معلمان نگرش که کنندمی دیتأک ترخاص صورتبه (3333) و حیدری

 تیکل و همکاران مانند افرادی عالوهبه. باشدمی شیوه این یریکارگبه در یمؤثر عامل توصیفی

 در معلمان آموزشی رفتارهای و هافعالیت که معتقدند( 3305) باقری و( 2004) هوفر ،(2115)

 نیز( 3333) گریشن الن مانند دیگری نظرانصاحب. دارد ریشهها آن شناختیمعرفت باورهای

 متفاوتی رویکردهای پدیدارشناسانه و گرایانهاثبات باورهای دارای معلمان که دهندمی نشان

 توانمی بنابراین؛ (00 ص ،3313 مهرمحمدی،) کنندیم اتخاذ ارزشیابی و تدریس به نسبت

 ،شخصی تفسیرهای تفکر، نقش به هستند، مترقی شناسیمعرفت باورهای که معلمانی گفت

 راها آن یادگیری به نگاه نوع این. دارند دیتأک یادگیری در هازمینهپیش و فردی هایتفاوت

-دانش یادگیری از که رندیکارگبه را هاییشیوه یادگیری از ارزشیابی برای که کندمی ترغیب

 .آورند دستبه جامع و عمیق جانبه، همه اطالعات آموزان

 به مربوط هاییافته. توصیفی ارزشیابی به استفاده از اعتقاد و معلمان سواد سطح بین رابطه( ب

 و لیسانس دیپلم، فوق دیپلم،) معلمان سواد سطح بین که دهدمی نشان پژوهش این سوم فرضیه

-معنی سطح در 10/2 مساوی F مقدار باها آن شناختیمعرفت باورهای و( لیسانس فوق

 و معلمان سواد سطح بین که دهدمی نشان ژوهشپ این چنینهم. دارد وجود تفاوت 102/1داری

 113/1 داریمعنی سطح در 10/0 مساوی F مقدار با توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد

 با مقایسه در لیسانس فوق معلمان که دهدمی نشان نیز دانکن آزمون نتایج. دارد وجود تفاوت

-پژوهش در. دارند توصیفی ارزشیابی از ادهاستف به بیشتری اعتقاد ترمدارک تحصیلی سطح پایین

( نیز 2110) ( و هوفر3330) (، شومر3311) (، شومر، کریستی و گاینا3300) پری مانند هایی

نیز به ها آنشناسی سطح شناخت افراد، باورهای معرفت نشان داده شده است که با افزایش
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را رو معلمانی که کسب دانش  رود. از اینگرایانه پیش میباورهای تفسیری و سازندهسمت 

ندگان را نیز با استفاده از های یادگیرکنند، ارزشیابی از آموختهفرآیند پویا و پیچیده تلقی می

ارزشیابی ها آندانند. از نظر ای دارای مشکل میگزینههای چندهای کمی نظیر آزمونشیوه

ها آنگیری به بهبود فرآیند یاد های یادگیرندگان و کمکرای برآورد میزان آموختهتوصیفی، ب

 آورد.امکان مناسبی فراهم می

 مورد در پژوهش این هاییافته. توصیفی ارزشیابی به اعتقاد و معلمان جنسیت بین رابطه( پ

 مساوی T مقدار با مرد و زن معلمان شناسیمعرفت باورهای بین که دهدمی نشان چهارم فرضیه

 بین که کندمی بیان هایافته این چنینهم. ندارد وجود اوتتف 123/1 یدارمعنی سطح در 20/3

 یدارمعنی سطح و -00/1 مساوی T مقدار با توصیفی ارزشیابی از استفاده به اعتقاد میزان

 میزان با معلمان جنسیت که گفت توانمی هایافته این به توجه با. ندارد وجود تفاوت 103/1

 مانند هاییپژوهش معدود هاییافته گرچه. ندارد ایرابطه توصیفی ارزشیابی ازها آن استفاده

 پسر و دختر آموزاندانش شناسیمعرفت باورهای در تفاوت به( 3303اصل ) محمودی

شده  دیتأک( نیز بر این تفاوت 3300و در نظریه بلنکی و همکاران ) اندداشته اشاره دبیرستانی

است که امروزه نظریه  ذکرقابلکند. نمی دییتأپژوهش چنین ارتباطی را است؛ لیکن نتایج این 

( مورد انتقاد 2110)-( و هوفر2111)-بلنکی از طرف افراد مختلف مانند تایلر، مارینو و فلندرز

 قرار گرفته است.

ید تا طرح ارزشیابی توصیفی با مؤثرتوان گفت معلمان برای کمک به اجرای به طور کلی می    

های گیری و فلسفه ارزشیابی از آموختهشناختی خود نسبت به یادتحد امکان در باورهای معرف

-وآورانه باید ارزشیابی از آموختهبا این طرح ن مؤثربرای همسویی ها آنکنند.  تأملآموزان دانش

 اطالعات کیفی و هراندازهها را بخشی از فرآیند مستمر یادگیری تلقی کنند که در این فرآیند، 

برای  توان بازخوردهای بهتریآموزان فراهم شود، میهای دانشباره آموختهبیشتری در جانبههمه

آموزان ارائه نمود. در این طرح ارزشیابی با این فرض مسلم که کمک به بهبود یادگیری دانش

ی در آموزان است، ارزشیابی نیز امکان و فرصتدانش جانبههمهالت مدرسه، تربیت هدف و رس

ها و ابزارهای مناسب برای آن توسط بنابراین باید شیوه؛ شودته میهمین راستا در نظر گرف

های اساس یافتههداف این طرح است. برمعلمان فراهم شود که الزمه آن داشتن باور همسو با ا

 شود:این پژوهش پیشنهاد می
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از شناختی مترقی و میزان اعتقاد به استفاده ( با توجه به رابطه مثبت بین باورهای معرفت3

شود، بتدایی و مدیران اجرایی توصیه میدوره ا یبرنامه درسزشیابی توصیفی، به طراحان ار

 یجابههای قالبی و دستورالعملی به اجرای این طرح ملزم نکنند؛ بلکه معلمان را از طریق شیوه

شناسی مترقی درک همسو با باورهای معرفترا به سمت ها آنآن سعی کنند، باورهای معرفتی 

وری اطالعات آابی در درجه اول امکانی برای جمعومر سوق دهند. با توجه به اینکه ارزشیش

آموزان، های دانشهای صحیح درباره آموختههاست، الزمه اتخاذ تصمیمدرباره میزان آموخته

 های ارزشیابی است.اجرای صحیح شیوه

تی و سطح سواد، باورهای ربیدهد که با افزایش دانش تپژوهش نشان میهای این ( یافته2

-توان با تدارک دورهکند. از این رو مین به سمت باورهای مترقی تغییر میشناختی معلمامعرفت

ویکردها و مفاهیم ، رهاهینظرارزشیابی توصیفی با  یهاوهیشهای آموزشی، معلمان را عالوه بر 

 گرا آشنا ساخت.تفسیری و ذهنیت گرا،یادگیری سازنده

ی، به بررسی وهش در راستای شناسایی عوامل مرتبط با اجرای بهتر ارزشیابی توصیف( این پژ3

شناختی معلمان ابتدایی با میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه باورهای معرفت

آموزان و شناسی دانشورهای معرفتشود، رابطه بین باته است. به پژوهشگران پیشنهاد میپرداخ

زیرا ممکن است عدم ؛ میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی را مورد بررسی قرار دهند والدین و

 مؤثربه استفاده از ارزشیابی توصیفی، در اجرا یا عدم اجرای ها آنآموزان و والدین اعتقاد دانش

 .طرح ارزشیابی توصیفی نقش مهمی داشته باشد

 منابع

 ضممني  دانش و صريح دانش شناسيمعرفت منظر از هاآموخته از ارزشیابي (.3305) خسرو باقری،

 .3-23صص  .2شماره  ،یبرنامه درس مطالعات فصلنامه ،يبرنامه درس فلسفه در نوين قلمروی

شناسايي و اولويت(. 3331) جعفری، سید ابراهیم و مولوی، حسین .شریف، مصطفی .بیرمی پور، علی

. دو ممدار  دوره ابتمدايي کرمور بر اجرای طرح ارزشیابي توصمیفي در مؤثربندی عوامل 

 .3-20صص (، 2)3 یبرنامه درسهای فصلنامه پژوهش

 تحصیلي عملكرد و يادگیری مرارکت و خالقیت بر توصیفي ارزشیابي ریتأث(. 3300) اقبال زارعی،

 اهتواز، چمتران شتهید دانشتگاه تربیتتی علوم مجله. بندرعبا  شهر پسر و دختر آموزاندانش

 .13-32 صص(. 2)30
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 ارزشمیابي کماربرد در ممؤثر عوامل(. 3333) محمد همرنگ، و مهران اللهی، فرج عادل، زاهد بابالن،

 .00-50صص  ،(3)1 آموزش، و فناوری فصلنامه. ابتدايي معلمان ديدگاه از توصیفي

ارزشیابي اجرای برنامه ارزشیابي کیفي توصیفي پايه اول ابتمدايي ممدار  (. 3300) حامدی، هاجر

 نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه الزهراء.. پایانناناستان سم

: تهران. دبستان سوم و دوم اول، هایپايه توصیفي ارزشیابي اجرای راهنمای(. 3300) محمد حسنی،

 .معاصر آثار

توصیفي در ممدار   -يابي اجرای ارزشیابي کیفيزمینه(. 3305) حسنی، محمد و احمدی، غالمعلی

 .322-03(، صص 23) یآموزشهای . فصلنامه نوآوریهرانابتدايي شهر ت

اختار عماملي مقیما  سم .(3331) بشارت، محمدعلی و زمتانپور، عنایتت الته .خالقی نژاد، سید علی

 .3-20صص ، 5گیری تربیتی شماره . فصلنامه اندازهشناختي شومرباورهای معرفت

 .شناختي دانرجويانتحول باورهای معرفت (.3300) شعبانی ورکی، بختیار و حسین قلی زاده، رضوان

 .23-30صص ، 20شماره ، پژوهري دانرور رفتار-دو ماهنامه علمي

بررسي نگرش معلمان سمنند  نسمبت بمه ارزشمیابي (. 3333) عزیزی، نعمت اله و حیدری، شهریار

 .213 -303(، صص 2)0. شماره توصیفي. فصلنامه علوم تربیتي شهید چمران اهواز

 آموزاندانش يادگیری اختالالت بر توصیفي ارزشیابي هایشیوه ریتأث بررسي(. 3300) علی کریمی،

 .فارس استان پرورش و آموزش تحقیقات شورای. شیراز شهر ابتدايي دوره

 تحقم  در کیفمي -توصمیفي ارزشیابي طرح اجرای ریتأث(. 3300) اکبر رضایی، و جلیل آبادی، فتح

 فصلنامه دو. مرکزی استان ابتدايي آموزاندانش حرکتي -رواني و عاطفي شناختي، هایهدف

 .33-50 صص ،(3)2. آموزشی هاینظام در ریزیبرنامه و مدیریت

. معلم  تربیت فلسفه درسي برنامه برای آن اشارات و معلمي یفلسفه بررسي(. 3300) یحیی قائدی،

 81-63 .صص ،30 شماره درسی، برنامه مطالعات فصلنامه

 انتشتارات: تهتران .معل  تربیت و يادگیری -ياددهي فرآيند بازانديري(. 3313) محمود مهرمحمدی،

 .مدرسه

 نامهپايان تحصیلي، پیررفت و شناسيمعرفت باورهای رابطه بررسي (.3303) اصل، محمد محمودی

 .تبریز دانشگاه چاپ نشده، ارشد کارشناسي

آموزان مدار  پسرانه تیزهوش ختي دانششنابررسي باورهای معرفت(. 3310) مرزوقی، رحمت اله

 نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه تهران.. پایانو عادی کر 
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شناسايي موانع و مركالت اجرای ارزشیابي کیفي توصیفي دوره  .(3331) میرزامحمدی، محمدحسن

اداره   قماتکارهايي برای بهبود کیفیت آن، شمورای تحقیابتدايي در استان زنجان و ارائه راه

 ، چاپ نشده.کل آموزش و پرورش استان زنجان
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