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بررسي رابطه بین باورهای معرفت شناختي معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابي توصیفي

Investigation of the Relationship between Teachers' Epistemological
Beliefs and Their Attitudes toward Using Descriptive Evaluation
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فرهاد سراجي
فاطمه السادات خدارحمي موسوی
چكیده :معلمان در مرحله اجرای برنامه درسی تنها مجری صرف
نیستند ،بلکه بر اساس باورها و تلقیهای خود از شناخت ،یادگیری و
تفکر تا حد امکان بر اجرای برنامه درسی مستند و مکتوب تأثیر می-
گذارند .ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوریهایی است که در دهه اخیر
در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به اجرا گذاشته میشود .هدف
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفتشناختی معلمان دوره
ابتدایی و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در بین آنها
است .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه
آماری آن شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان که در سال
تحصیلی  3331-33تعداد آنها  5101نفر بوده است .برای انتخاب
نمونه از این جامعه روش طبقهای نسبتی بهکار رفته است و از شش
ناحیه آموزشی به نسبت جمعیت معلمان و با توجه به حجم نمونه
پژوهش ،نمونهها انتخاب و تعداد آنها  300نفر بوده است .در این
پژوهش برای جمعآوری اطالعات مربوط به باورهای معرفتشناختی
از پرسشنامه  03گویهای استاندارد شومر و برای بخش ارزشیابی
توصیفی از پرسشنامه محقق ساخته  20گویهای استفاده شده است.
روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از پژوهشهای متعدد
داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته است ولی روایی پرسشنامه محقق
ساخته با استفاده نظرات ده نفر از متخصصان علوم تربیتی و پایایی آن
با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به میزان  1/32بهدست آمده است.
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون  Fو آزمون
تعقیبی دانکن تحلیل شده و نشان میدهد؛ بین باورهای معرفتشناختی
خام معلمان و استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه  -1/31اما بین
باورهای معرفتشناختی مترقی و استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه
 +1/30وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که جنسیت معلمان با
باورهای معرفتشناختی و استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه ندارد.
بهعالوه نتایج آزمون  ،Fنشان داد که بین باورهای معرفتشناختی و
استفاده از ارزشیابی توصیفی بر حسب میزان تحصیالت تفاوت وجود
دارد و معلمان دارای سطح تحصیالت کارشناسی ارشد بیش از سطوح
پایین تر به استفاده از ارزشیابی توصیفی اعتقاد دارند.
کلیدواژهها :باور معرفتتشتناختی ،باورهتای ختام ،باورهتای مترقتی،
ارزشیابی توصیفی ،معلمان ابتدایی.

 .3هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

)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 was0/17, 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
نوآوری در برنامه درسی یکی از مؤلفههای مهم طراوتبخش نظام آموزشی است .نظام آموزشی
برای تربیت فرزندان ،متناسب با تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی باید بهطور مستمر در
برنامههای درسی خود نوآوریهایی را به وجود آورد و اصالحاتی را به کار بندد (راجرز،3
 ،3335ص  .)51تصمیمهای کلی و کالن مربوط به این نوآوریها در مرحله طراحی برنامه
درسی و تصمیمهای عملیاتی ،خرد و اجرایی مربوط به آنها در مرحله اجرای برنامه درسی
توسط معلم اتخاذ میشود (الی .)2110 ،2گرچه فرض بر این است که در مرحله طراحی
نوآوری یا اصالح برنامه درسی کلیه عوامل دخیل در طراحی و اجرا شناسایی و بهطور دقیق راه
های تعامل با آنها مدنظر قرار گیرد ولی در عمل غالباً این اتفاق رخ نمیدهد و در برخی از
نوآوریها یا اصالحات مربوط به برنامههای درسی بین آنچه در مرحله طراحی در نظر
گرفتهشده است ،با آنچه در عمل رخ میدهد ،تفاوتهای فاحشی به چشم میخورد (هال و
هورد ،2113 ،3ص .)50
معلم بهعنوان اصلیترین تأثیرگذار در مرحله اجرای برنامه درسی بسته به درجه تمرکز نظام
برنامهریزی درسی هر کشور ،در مرحله طراحی و تولید برنامهها نیز به درجهای نقش ایفاء می
کند؛ لیکن در مرحله اجرا عوامل گوناگونی مانند فرهنگ حاکم بر مدرسه ،وجود امکانات و
منابع ،باورهای تربیتی معلم ،میزان تعامل والدین با مدرسه و کیفیت مدیریت مدرسه بر اجرای
نوآوریها و اصالحات برنامه درسی تأثیر میگذارند (ارتمر .)2115 ،0از اینرو تصمیمهای
مربوط به نوآوری برنامه درسی که در مرحله طراحی اتخاذ شده است ،ممکن است تحت تأثیر
این قبیل عوامل ،ضعیفتر یا احیاناً غنیتر به اجرا گذاشته شود (آهه ،پیکانن و سهلبرگ،5
 .)2110ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوریهایی است که در سالهای اخیر در برنامه درسی دوره
ابتدایی ایران به اجرا گذاشته شده است.

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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طراحان این نوآوری قصد دارند با بهکارگیری این شیوه فاصله بین آموزش ،یادگیری و
ارزشیابی را کاهش و این سه مقوله را به هم نزدیک و همسو نمایند (سدلر ،2113 ،3ص  .)03به
کارگیری صحیح ارزشیابی توصیفی میتواند ضمن افزایش پایداری آموختههای دانشآموزان،
توجه بهتر به هدفهای سطوح باالی شناختی ،افزایش درگیری دانشآموزان با تکالیف یادگیری
و ایجاد موقعیتهای آموزشی لذتزا ،توجه به اهداف حیطههای عاطفی و مهارتی را بهبود
بخشند (حسنی ،3300،ص  .)0لیکن بهمانند هر نوآوری آموزشی دیگر ،تحقق اهداف این طرح
نیز به همسویی معلمان و حمایت آنها نیاز دارد .اگر باورهای معرفتشناختی معلمان با اهداف
این طرح همجهت نباشد ،آنها نمیتوانند با اتخاذ زمینه و شرایط الزم تصمیمهای آموزشی،
فعالیتهایی تدریسی و شیوههای ارزشیابی را متناسب با اهداف طرح نوآورانه به اجرا بگذارند
(هوفر2112 ،؛ االوسون و شراو.)2110 ،2
باورهای معرفتشناختي
معرفتشناسی یکی از قلمروهای مهم فلسفی است و به بررسی باورهای افراد درباره ماهیت،
نحوه کسب ،اعتبار و ارزش ،معیارها و محدودیتهای دانش میپردازد .این قلمرو دانشی توجه
روانشناسان یادگیری نظیر پیاژه و پژوهشگران تربیتی مانند ویلیام پری ،)3300( 3بکستر

مگیلدا0

( )2112و شومر ایکینز ( )2112را به خود معطوف داشته است .پری ( )3300با تأکید بر این
اصل که باورهای معرفتشناسی افراد با گذر از موقعیتهای گوناگون یادگیری دستخوش تغییر
میشود ،دریافت که دانشجویان سال اول از لحاظ معرفتشناسی بر سادگی و قطعی بودن دانش
و دانشجویان سال های آخر به پیچیدگی ،موقتی و مبتنی بر استدالل بودن آن اعتقاد دارند .بکستر
مگیلدا ( )2112بر مبنای مطالعات پری باورهای مربوط به ماهیت یادگیری و شیوههای دانستن
در کالس درس را به چهار دسته؛ مطلق بودن دانش ،انتقالی بودن دانش ،مستقل بودن دانش و
موقعیتی بودن دانش طبقهبندی کرد .شومرایکینز ( )2112تالش کرد نظام خاصی برای بررسی
باورهای معرفتشناختی ابداع کند .او باورهای معرفتشناسی را دارای پنج بعد؛ ساختار دانش،
ایستایی و پویایی دانش ،منبع دانش ،سرعت یادگیری و توان یادگیری میداند که هر بعد ماهیت
1. D. Royce Sadler
2. L. J. Olafson & G. Schraw
3. W.G. Perry
4. M. B. Baxter-Magolda
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طیفی دارد .براساس طرح شومرایکینز بعضی از افراد ساختار دانش را ساده و مطلق و برخی
دیگر آن را پیچیده و موقتی تلقی میکنند .همینطور برخی از افراد به ایستایی و غیرقابل تغییر
بودن دانش و برخی دیگر به تغییر مستمر آن باور دارند .به نظر او ،افرادی منبع دانش را مراجع
و کتب معتبر و افراد دیگر منبع آن را استداللها و تالش ذهنی یادگیرنده میدانند.
همچنین وی درباره سرعت و توان یادگیری عقیده دارد ،افرادی یادگیری را توان ذاتی و
پدیدهای سریع میدانند که با تالش اندک به دست میآید و افرادی هم معتقدند ،یادگیری امری
اکتسابی و مستمر است که مستلزم تالشها و درگیریهای گوناگون میباشد .براساس این الگو،
باورهای معرفتشناختی افراد بهصورت پیوستاری از باورهای خام تا مترقی در نوسان است.
افراد دارای باورهای معرفتشناسی خام ،دانش را ساده ،معین ،قطعی و در احاطه مراجع
معتبر میدانند .به نظر آنها مفاهیم بهسرعت قابل یادگیری و توان یادگیری افراد ذاتی است .در
مقابل افراد دارای باورهای معرفتشناسی مترقی ،دانش را موقتی ،پیچیده و به وجود آمدنی می
دانند و به عقیده آنها توان یادگیری افراد تحت تأثیر عوامل گوناگون محیطی تغییر مییابد و
یادگیری امری است که به تالش و صرف زمان نیاز دارد .نتایج پژوهش شومر ،کریستی و

گاینا3

( )3331نشان میدهد ،دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان در مقایسه با دانشآموزان سطوح
پایینتر به پویا بودن توان یادگیری ،پیچیده ،تدریجی و نسبی بودن دانش اعتقاد بیشتری دارند.
یافتههای ایکینز و هاتر )2110( 2نشان داد که باورهای معرفتشناختی دانشآموزان ،بهطور
معناداری از سال اول به چهارم دبیرستان ،تغییر پیدا میکند .بدین معنا که عقاید ساده و مطلق-
انگاری دانش ،همراه با عقیده به یادگیری سریع ،از سال اول به چهارم دبیرستان تغییر پیدا می-
کند .معدود پژوهشهایی نیز مانند بلنکی و همکاران ،)3300( 3محمودی اصل ( )3303و
شعبانی ورکی و قلی زاده ( )3300به تفاوت باورهای معرفتشناسی جنسیتهای مختلف تأکید
دارند.
بعضی از پژوهشگران تأثیر باورهای معرفتشناسی را در رفتارهای آموزشی معلمان مورد
بررسی قرار دادهاند .چن و الیوت )2110( 0در پژوهشی دریافتند دانشجو معلمان دارای باورهای

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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معرفتشناسی خام عمدتاً به یادگیری رفتارگرایانه و معلمان دارای باورهای معرفتشناسی
مترقی به یادگیری سازندهگرایانه تأکید دارند .نایالن و همکاران )2111( 3درمییابند که رهبران
دارای باورهای معرفتشناسی مترقی ،در پویا سازی فرآیند یادگیری سازمانی نقش مهمی دارند.
ونگ ،چن و لی )2113( 2نشان میدهند که بهکارگیری شیوههای تدریس فعال با باورهای
معرفتشناسی مترقی معلمان ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین میتوان گفت ،باورهای معرفت
شناختی معلمان میتواند در تنظیم برخی از رفتارهای آنها نظیر؛ تهیه طرح درس ،شیوه تدریس،
نحوه تعامل با دانشآموزان و نحوه ارزشیابی نقش مهمی داشته باشد.
ارزشیابي توصیفي
شیوههای ارزشیابی یکی از عناصر مهم برنامه درسی است که عناصر دیگر مانند نحوه ارائه
محتوا ،چگونگی مشارکت دانشآموزان در انجام فعالیتها ،نحوه تعامل بین معلم و دانشآموزان
و میزان تالش یادگیرندگان برای جستجو و دسترسی به منابع را تحت تأثیر قرار میدهد.
رویکردهای مختلفی نسبت به ارزشیابی وجود دارد که میتوان در یک سر پیوستار رویکرد کمی
و در سر دیگر آن رویکردهای کیفی را مدنظر قرار داد و رویکردهای دیگر را در بین این دو سر
پیوستار جای داد .در رویکردهای کمی غالباً برای ارزشیابی منطبق بر اهداف رفتاری ،سنجش
مهارتهای جزئی ،محفوظات و رفتارهای عینی تأکید میشود و برای این کار شیوههایی مانند
آزمونهای کوتاهپاسخ ،چندگزینهای و جور کردنی به کار گرفته میشود .این رویکرد غالباً نتیجه
محور بوده و بر ارزشیابی پایانی بیش از ارزشیابی تکوینی و تشخیصی تأکید میکند (بوید،
کلسی و هیرامی .)2115 ،3در این رویکرد «ارزشیابی از یادگیری» 0بر «ارزشیابی برای

یادگیری»5

ترجیح داده میشود .در مقابل در رویکرد کیفی ارزشیابی از مهارتهای سطح باالی شناختی،
خالقیت و حل مسئله مورد توجه قرار میگیرد و برای انجام آنها از شیوههایی نظیر؛ پوشهکار،0
خودارزیابی ،1ارزیابی همگروهی 3و پروژه استفاده میشود .در این رویکرد فرآیند محور،
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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ارزشیابی تکوینی بیش از ارزشیابی پایانی موردتوجه است (کپل ،کیتای و وینگ.)2110 ،2
ارزشیابی توصیفی نوعی ارزشیابی با رویکرد کیفی است که ارزشیابی را در خدمت فرآیند
یادگیری قرار میدهد .در این شیوه ،ارزشیابی بیشتر در حین یادگیری و برای شناسایی ضعفها
و قوتهای دانشآموز انجام میشود .دادههای مورد نیاز برای ارزشیابی در یکفاصله زمانی
مشخص و با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند مشاهده ،مصاحبه ،پوشهکار ،آزمونهای مداد –
کاغذی ،پروژه و تکالیف یادگیری جمعآوری میشود تا براساس آن دادهها معلم بتواند ضمن
شناخت دانشآموز به او در زمینههای مختلف کمک کند (یانگ .)2131 ،3بر این اساس و با
توجه به نتایج برخی از پژوهشها میتوان گفت ،اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی میتواند به
کاهش اضطراب دانشآموزان ،افزایش بازده و کیفیت یادگیری ،کاهش اختالالت یادگیری دانش
آموزان ،بهبود عملکرد شناختی و روانی  -حرکتی ،رشد خالقیت و تقویت مشارکت در فرآیند
یادگیری کمک کند (کریمی)3300،؛ فتحآبادی و رضایی ()3300؛ زارعی (3300؛ مک میالن،
ونبل و ورییر.)2133 ،0
رابطه بین باورهای معرفتشناختي و شیوههای ارزشیابي معلمان
معلمان که با مقوله یادگیری ،تدریس و ارزشیابی سروکار دارند ،باید با حساسیت بیشتر درباره
باورهای معرفتشناختی تأمل کنند (قائدی .)3300 ،آنها در حین اجرای برنامه درسی درباره
نحوه تدریس ،چگونگی تعامل با دانشآموزان ،نحوه راهنمایی آنها ،شیوه تدارک فعالیتها و
تکالیف ،شیوه ارزشیابی و چگونگی ارائه بازخورد به دانشآموزان براساس باورهای معرفت-
شناختی خود تصمیمگیری میکنند (ونگ ،چن و لی .)2113،عدهای از معلمان کسب مطالب و
اطالعات ارائه شده از بیرون را یادگیری تلقی میکنند و براساس آن تلقی از یادگیری ،شیوه
تدریس ،نحوه ارزشیابی و سایر فعالیتهای آموزشی خود را تنظیم میکنند .اینگونه معلمان
غالباً دانش را ساده ،واضح ،مطلق و الیتغیر میدانند و تأکید میکنند ،آنچه که بهوسیله کتاب
درسی و معلم به یادگیرنده ارائه میشود ،باید بدون کم و کاست در ارزشیابی باز تولید و

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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بازنمایی شود (تیکل ،جونه و نایالن .)2115 ،3آنها دارای معرفتشناسی دانش صریح هستند و
از ارزشیابیهای عینی ،دقیق و کمی حمایت میکنند (باقری .)3305 ،در مقابل برخی دیگر از
معلمان یادگیری را فرآیند بنا کردن دانش و ساخت آن تلقی میکنند و براساس آن نحوه
راهنمایی دانشآموزان ،شیوههای ارزشیابی و چگونگی ارائه بازخوردها را مدیریت میکنند .این
گونه معلمان دانش را پیچیده ،پویا و توان یادگیری افراد را تغییرپذیر تلقی میکنند .آنها دارای
معرفتشناسی دانش ضمنی هستند .اینگونه معلمان در ارزشیابی از آموختهها به فرآیند فکر
کردن ،تحلیل و پیشزمینههای ذهنی یادگیرندگان توجه دارند و برای این منظور به استفاده از
شیوههای ارزشیابی مستمر و ذهنی مانند پوشهکار ،خودآزمایی ،همگروه سنجی و پروژه تمایل
دارند؛ بنابراین نوع نگاه معلمان به ارزشیابی ،نقش آن در فرآیند آموزش و یادگیری و نحوه ارائه
بازخوردها تحت تأثیر باورهای معرفتشناختی و تلقی آنها از یادگیری است (هوفر.)2112 ،2
بر این اساس ،معلمانی که دارای معرفتشناسی دانش صریح هستند ،دانش را عینی ،ساده،
کامالً ساختارمند ،ایستا و دارای مراجع موثق تلقی میکنند و یادگیری آن را به توان ذاتی ،تالش
های سریع و فعالیتهای محفوظاتی افراد نسبت میدهند .آنها یادگیری را فرآیند قطعی،
غیرمنعطف و خطی در نظر میگیرند و از این منظر در ارزشیابی آموختهها نیز از شیوهها و
ابزارهای عینی و غیرمنعطف بهره میگیرند .این افراد براساس نظر شومرایکینز غالباً دارای
باورهای معرفتشناسی خام تلقی میشوند و در مقابل معلمانی که از معرفتشناسی دانش
ضمنی بهرهمند هستند ،دانش را ذهنی ،پیچیده ،نسبت ًا بیساختار ،پویا و دارای مراجع متعدد در
نظر میگیرند و یادگیری را فرآیند مداوم ،تدریجی و وابسته به زمینههای فرهنگی  -اجتماعی و
موقعیتی میدانند .آنها برای ارزشیابی از آموختههای یادگیرندگان بر استفاده از شیوههای مستمر
و تکوینی بیش از شیوههای ارزشیابی پایانی تأکید میکنند و از شیوههای خودآزمایی ،پوشهکار و
سنجش گروهی بهره میگیرند .این افراد از باورهای معرفتشناسی مترقی برخوردار هستند.
در پژوهشهایی مانند حسنی و احمدی ( ،)3305حامدی ( ،)3300بیرمیپور و همکاران
( ،)3331میرزامحمدی ( ،)3331عزیزی و حیدری ( )3333و زاهد بابالن ،فرج اللهی و همرنگ
( )3333به عوامل مؤثر بر استفاده معلمان از شیوههای ارزشیابی توصیفی و جایگاه باورهای
1. E.L.Tickle., B. Joanne and D. Nailon
2. B. K. Hofer
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تربیتی و معرفتشناسی معلمان اشاره شده است .حسنی و احمدی ( )3305تمایل معلمان
ابتدایی شهر تهران به ارزشیابیهای سنتی را مانع اشاعه ارزشیابی توصیفی تلقی میکنند .حامدی
( )3300به ضعف معلمان راهنما ،نبود دورههای آموزشی ضمن خدمت مستمر و باکیفیت در
ارتباط با طرح تأکید میکند .بیرمیپور و همکاران ( )3331عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با
معلم ،عوامل فیزیکی و روانی ،عوامل ایجاد کننده جو تعامل و تشریک مساعی را به ترتیب
اولویت در اجرای طرح ارزشیابی توصیفی مؤثر میدانند .بر اساس یافتههای آنها ،درک و باور
معلمان از ارزشیابی توصیفی ،دسترسی معلمان به متخصصان و مشاوران فنی ،مشارکت معلمان
در تصمیمگیریهای مرتبط با ارزشیابی توصیفی ،اصالح و ارتقای نگرش معلمان ،قدردانی از
تالشهای معلمان ،نظرخواهی از معلمان در زمینههای مرتبط با طرح ،توجه به زمینههای
اجتماعی ،سازمانی و تاریخی طرح ،تحصیالت معلمان و سابقه و تجربه کاری معلمان از عوامل
مهم در اجرای ارزشیابی توصیفی است .میرزا محمدی ( )3331خو گرفتن معلمان به ارزشیابی
سنتی را یکی از موانع توسعه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان زنجان شناسایی کرده
است .عزیزی و حیدری ( )3333ضعف اطالعات ،کلی و غیرعملیاتی بودن دانش معلمان
سنندج درباره ارزشیابی توصیفی را از ضعفهای اجرای ارزشیابی توصیفی میدانند .زاهد
بابالن ،فرج اللهی و همرنگ ( )3333عوامل روانی ،مدیریتی ،آموزشی ،فرآیندی و فردی را به
ترتیب اولویت بهعنوان عوامل مؤثر بر کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی مدنظر
قرار دادهاند.
بر این اساس با توجه به نقش باورهای معرفتشناسی در تصمیمگیریهای معلمان ،هدف
پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین باورهای معرفتشناختی (خام و مترقی) معلمان دوره ابتدایی
و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی است و در این راستا فرضیههایی درباره رابطه بین
باورهای معرفتشناختی ،کسب تدریجی دانش و جنسیت و اعتقاد به استفاده از ارزشیابی
توصیفی مطرح میکند .فرضیه اول و دوم این پژوهش بر اساس یافتههای پژوهشهایی مانند
چن و الیوت ( )2110نایالن و همکاران ( )2111و ونگ ،چن و لی ( )2113مطرح شده است.
فرضیه سوم با توجه به اصل تحول تدریجی باورهای معرفتشناختی و یافتههای پژوهشهای
پری ( ،)3300شومر ،کریستی و گاینا ( )3331و ایکنز و هاتر ( )2110طرح میشود و فرضیه
چهارم نیز با توجه به یافتههای مرتبط با تفاوت باورهای معرفتشناسی در جنسیتهای مختلف
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(نظریه بلنکی و همکاران ( ،)3300پژوهش محمودی اصل ( )3303و پژوهش شعبانی ورکی و
قلی زاده ( )3300مطرح میشود .بدین ترتیب اهداف و فرضیههای این پژوهش عبارتند از:
اهداف و فرضیههای پژوهش
هدف کلی این پژوهش شناسایی رابطه بین باورهای معرفتشناختی و میزان اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی در بین معلمان ابتدایی شهر اصفهان است و فرضیههای آن عبارتند از:
 بین باورهای معرفتشناختی خام معلمان ابتدایی شهر اصفهان و میزان اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی رابطه وجود دارد.

 بین باورهای معرفتشناختی مترقی معلمان ابتدایی شهر اصفهان و میزان اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی رابطه وجود دارد.
 بین باورهای معرفتشناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی برحسب
جنسیت تفاوت وجود دارد.
 بین باورهای معرفتشناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی برحسب
میزان تحصیالت معلمان تفاوت وجود دارد.
روششناسي پژوهش
در ایتن پتژوهش بتا توجته بته ماهیتت موضتوع و اهتداف پتژوهش ،از روش توصتیفی از
نتتوع همبستتتگی استتتفاده متتیشتتود .هتتدف پژوهشتتگر از انجتتام ایتتن نتتوع پتتژوهش توصتتیف
عینی ،واقعی و منظم خصوصتیات یتک موقعیتت یتا یتک موضتوع استت .جامعته آمتاری ایتن
پژوهش ،شتامل کلیته معلمتان دوره ابتتدایی شتهر اصتفهان استت کته در ستال تحصتیلی -33
 3331در متتدارس ابتتتدایی مشتتغول بتته تتتدریس بتتودهانتتد .شتتهر اصتتفهان دارای شتتش ناحیتته
آموزشتتی استتت کتته تعتتداد کتتل معلمتتان ابتتتدایی آن  5101نفتتر متتیباشتتد .از ایتتن جامعتته بتتا
استفاده از روش نمونهگیتری تصتادفی طبقتهای نستبتی ،متناستب بتا حجتم نمونته متوردنظر و
تعتتداد معلمتتان هتتر ناحیتته ،تعتتداد نمونتته بتته میتتزان  300نفتتر معلتتم زن و متترد انتختتاب شتتده
استتت .در ایتتن پتتژوهش از پرسشتتنامه استتتاندارد شتتومر بتترای جمتتعآوری اطالعتتات دربتتاره
باورهای معرفتتشتناختی معلمتان و از پرسشتنامه محقتق ستاخته «بتاور بته کتاربرد ارزشتیابی
توصیفی» برای سنجش نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی استفاده شدهاست.
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الف) پرسشنامه استاندارد شومر .این ابزار دارای  03گویه است که پنج بعد مربوط به
معرفتشناسی افراد را میسنجد .در این پرسشنامه نیمی از گویها ،نشاندهنده باورهای
معرفتشناختی خام و نیمی دیگر نشاندهنده باورهای مترقی است؛ بنابراین در نمرهگذاری،
گویههایی که با باورهای خام فرد مغایرند ،نمره معکوس آنها در مقیاس پنج درجهای لیکرت
مورد توجه قرار میگیرد .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای گوناگون مانند ایکینز و
هاتر ( )2110به میزان  1/10و ضریب همبستگی بین عاملهای دوازدهگانه آن دامنهای از  1/03تا
 1/05گزارش شده است و در پژوهشهای ایرانی نظیر پژوهش مرزوقی ( )3310و شعبانی
ورکی ( )3300ضریب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برابر  1/02 ،1/10و  1/13گزارش شده
است .همچنین خالقی نژاد و همکاران ( )3331با استفاده از تحلیل عامل تأییدی روایی سازه این
پرسشنامه را تأیید و ضریب پایایی آن را در حد قابل قبول گزارش کردهاند.
ب) پرسشنامه محقق ساخته «باور به کاربرد ارزشیابی توصیفی» .برای سنجش میزان اعتقاد به
ارزشیابی توصیفی از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .این پرسشنامه دارای دو بخش ویژگی-
های عمومی و گویههای اختصاصی است .در بخش ویژگیهای عمومی سؤاالت مربوط به
جنسیت ،سطح تحصیالت ،سابقهکاری ،نام ناحیه و مدرسه گنجاندهشده است و در بخش
اختصاصی  20گویه در مورد اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی مطرح شده است که گویه-
های آن با توجه به ویژگیها و دستاوردهای ارزشیابی توصیفی تهیه شده است .گویههای این
پرسشنامه با محوریت پنج عامل؛ توجه به هدفهای سطوح باالتر حیطه شناختی ،تعمیق
یادگیری ،افزایش عالقه به یادگیری ،توجه به هدفهای یادگیری مربوط به حیطههای عاطفی و
مهارتی و خود تنظیمی تدوینشده است .در این پرسشنامه گویهها به این صورت طرح شدهاند
تا بتوان اعتقاد به ارزشیابی توصیفی را در معلمان سنجید؛ نظیر اینکه «به اعتقاد شما استفاده از
ارزشیابی توصیفی تا چه اندازه میتواند موقعیتهای نوآوری ،مشارکت ،روحیه همکاری ،تحلیل
و تقویت بهداشت روانی برای دانشآموزان به وجود آورد؟» باور معلمان نسبت به این گویهها با
مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) سنجیده میشود .جهت
سنجش روایی آن ،از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید؛ به این ترتیب که پرسشنامه تهیه
شده در اختیار ده نفر از اساتید برنامه درسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات مورد نظر،
پرسشنامه نهایی مورد تأیید آنها قرار گرفت .همچنین برای تعیین پایایی این پرسشنامه ،از
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ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با  1/33بود که نشاندهنده پایایی مطلوب
این ابزار است.
يافتههای پژوهش
فرضیه اول) باورهای معرفتشناختی خام معلمان ابتدایی شهر اصفهان با میزان اعتقاد آنها به
استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه دارد.
در جدول ( )3دادههای مربوط به میزان باور معرفتشناختی خام ،میزان اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی و رابطه بین آنها ارائه شده است.
جدول ( .)3ضریب همبستگی پیرسون بین میزان باور معرفتشناختی خام و میزان استفاده از ارزشیابی توصیفی
متغیرها
باور معرفتشناختی خام
اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی

انحراف

تعداد

میانگین

311

33/33

30/50

311

351/230

33/110

معیار

ضریب همبستگی

-1/310

)(pسطح معنیداری

1/112

با توجه به دادههای ارائه شده در جدول ( )3میانگین باور معرفتشناسی خام در بین معلمان
ابتدایی  33/33و انحراف معیار آن  30/50است .بهعالوه میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی
توصیفی  351/230و انحراف معیار آن  33/110میباشد و ضریب همبستگی بین این دو متغیر
در سطح معنیداری  1/112برابر  -1/310است؛ بنابراین فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می-
گردد؛ به عبارت دیگر بین باور معرفتشناختی خام معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی
توصیفی آنان رابطه منفی وجود دارد .با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی میتوان گفت این
ارتباط معکوس است ،یعنی با افزایش باور معرفتشناختی خام معلمان ابتدایی شهر اصفهان،
میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی آنان کاهش مییابد.
فرضیه دوم) باور معرفتشناختی مترقی معلمان ابتدایی شهر اصفهان با میزان اعتقاد آنان به
استفاده از ارزشیابی توصیفی رابطه دارد .در جدول ( )2دادههای مربوط به میزان باور معرفت
شناختی مترقی ،میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی و رابطه بین آنها ارائه شده است.
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جدول ( .)2ضریب همبستگی بین میزان باور معرفتشناختی مترقی معلمان ابتدایی و میزان استفاده از ارزشیابی توصیفی
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

باور معرفتشناختی مترقی

311

320/01

30/30

استفاده از ارزشیابی توصیفی

311

351/230

33/110

ضریب

)(pسطح

همبستگی

معنیداری

+1/350

1/111

دادههای جدول ( )2نشان میدهد که میانگین باور معرفتشناسی مترقی در بین معلمان
ابتدایی  320/01و انحراف معیار آن  30/30است .بهعالوه میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی
توصیفی  351/230و انحراف معیار آن  33/110میباشد و ضریب همبستگی بین این دو متغیر
در سطح معنیداری  1/11برابر  +1/350است؛ بنابراین فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می-
گردد؛ به عبارت دیگر بین باور معرفتشناختی مترقی و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی
توصیفی رابطه مثبت وجود دارد .با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی میتوان گفت این
ارتباط مستقیم است ،یعنی با افزایش باور معرفتشناختی مترقی معلمان ابتدایی شهر اصفهان،
میزان استفاده از ارزشیابی توصیفی آنان افزایش مییابد.
فرضیه سوم) بین باورهای معرفتشناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی
برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد .در جدول ( )3دادههای مربوط به باورهای معرفتشناختی،
جنسیت ،میانگین و مقدار  Tارائهشده است.
جدول ) .(3مقایسه باورهای معرفت شناختی و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی بر حسب جنیست
جنسیت

تعداد

میانگین

شاخص

مرد

30

350/050

زن

210

350/533

اعتقاد به استفاده از ارزشیابی

مرد

30

332/205

توصیفی

زن

210

333/301

باورهای معرفتشناختی

مقدار T

درجه
آزادی

سطح معنیداری

3/203

230

./123

-1/00

230

./101

با توجه به دادههای جدول ( 30 ،)3نفر از شرکتکنندگان در پژوهش مرد ( 32درصد) و
 210نفر زن ( 00درصد) بوده است که میانگین باور معرفتشناختی مردان  350/050و میانگین
باور معرفتشناسی زنان  350/533است و میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در
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مردان  332/205و در زنان  333/301میباشد .مقدار  Tبهدست آمده در مقایسه مردان و زنان از
لحاظ باورهای معرفتشناسی در سطح معنیداری  1/125برابر  3/203و در مقایسه مردان و
زنان از لحاظ اعتقاد به ارزشیابی توصیفی در سطح معنیداری  1/101برابر  -1/00است .با توجه
به اینکه مقدار  Tبهدست آمده در هر دو مقایسه از میزان آن در جدول پایینتر است؛ بنابراین
فرض صفر تأیید و فرض مقابل رد میشود .به عبارتی میتوان گفت بین باورهای معرفت-
شناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی توصیفی بر حسب جنسیت تفاوتی وجود
ندارد.
فرضیه چهارم بین باورهای معرفتشناختی و میزان اعتقاد معلمان به استفاده از ارزشیابی
توصیفی بر حسب میزان تحصیالت تفاوت وجود دارد .در جدول ( )0متغیرها ،سطح
تحصیالت ،فراوانی ،میانگین ،مقدار  Fو سطح معنیداری مربوط به فرضیه پژوهش ارائه شده
است.
جدول ( .)0تعیین اختالف نگرش به شاخصهای پژوهش برحسب سطح تحصیالت معلمان
سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

متغیرها

دیپلم

23

320/10

فوق دیپلم

335

333/33

لیسانس

321

331/33

فوق لیسانس

3

332/13

دیپلم

23

350/10

اعتقاد به استفاده از

فوق دیپلم

335

355/05

ارزشیابی توصیفی

لیسانس

321

350/52

فوق لیسانس

3

301/22

باورهای معرفتشناختی

آماره F

2/10

0/10

سطح
معنیداری

1/102

1/113

نتایج مندرج در جدول ( )0نشان میدهد که میانگین باورهای معرفتشناسی شرکتکنندگان
برحسب مدرک تحصیلی به ترتیب دیپلم برابر  ،320/10فوق دیپلم برابر  ،333/33لیسانس برابر
 331/33و فوق لیسانس برابر  332/13است .مقایسه شرکتکنندگان چهار گروه مدرک تحصیلی
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با استفاده از آزمون  ،Fسطح معنیداری  1/102و مقدار  Fبرابر  2/10نشان میدهد که باورهای
معرفتشناسی شرکتکنندگان بر حسب مدرک تحصیلی متفاوت است.
همچنین این جدول نشان میدهد که میانگین اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در
شرکتکنندگان برحسب مدرک تحصیلی به ترتیب دیپلم برابر  ،350/10فوق دیپلم ،355/05
لیسانس برابر  350/52و فوق لیسانس برابر  301/22است .مقایسه شرکتکنندگان چهار گروه
مدرک تحصیلی با استفاده از آزمون  Fنشان میدهد که در سطح معنیداری  1/113مقدار  Fبه-
دست آمده برابر  0/10است .مقدار Fبهدست آمده بیانگر وجود تفاوت بین چهار گروه تحصیلی
است .بر این اساس فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید میشود؛ بنابراین میتوان گفت ،معلمان
بر حسب میزان تحصیالت ،باورهای معرفتشناختی متفاوتی دارند و میزان اعتقادشان به استفاده
از ارزشیابی توصیفی نیز متفاوت است.
در تحلیل واریا نس و پس از اینکه فرض تساوی رد و فرض اختالف تأیید میگردد ،می-
بایست با تعیین گروهبندی نشان داد که اختالف حاصل ناشی از چه سطحی از تحصیالت می-
باشد .بدین منظور از آزمون دانکن استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول ( .)5آزمون دانکن برای ت عیین اختالف حاصل از سطح تحصیالت معلمان
شاخص

باورهای معرفتشناختی

استفاده از ارزشیابی توصیفی

تحصیالت

میانگین

دیپلم

320/10

فوق دیپلم

333/33

لیسانس

331/33

فوق لیسانس

332/13

دیپلم

350/10

فوق دیپلم

355/05

لیسانس

350/52

فوق لیسانس

301/22

سطح معنیداری
1/023
3/111
1/300
3/111

نتایج مندرج در جدول ( ،)5بر اساس آزمون دانکن و سطوح معنیداری بهدست آمده نشان
میدهد که باورهای معرفتشناختی معلمان با مدارک تحصیلی دیپلم ،فوقدیپلم و لیسانس باهم
یکسان و همگی با باورهای معرفتشناخت معلمان با مدارک تحصیلی فوق لیسانس متفاوت
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هستند .همچنین براساس آزمون دانکن و سطوح معنیداری میتوان گفت استفاده معلمان از
ارزشیابی توصیفی با مدارک تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس با هم یکسان و همگی با
باورهای معرفتشناخت معلمان با مدارک تحصیلی فوق لیسانس متفاوت هستند.
بحث و نتیجهگیری
یکی از نوآوریهای اخیر در برنامه درسی دوره ابتدایی ،جایگزین کردن ارزشیابی توصیفی با
شیوههای ارزشیابی سنتی و نمرهمحور است .ارزشیابی توصیفی ،رویکرد کیفی به ارزشیابی از
آموختههاست که اطالعات معتبر و مستندی را برای شناخت دقیق و همهجانبه یادگیرندگان
فراهم میسازد .در این شیوه ،ابزارها و روشهایی مانند کارپوشه ،آزمونهای عملکردی ،مشاهده
مستمر و مصاحبه به کار گرفته میشود تا بازخوردهای توصیفی مورد نیاز برای کمک به بهبود
یادگیری و ایجاد فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانشآموز ،معلم و اولیا فراهم شود .با
وجود این مزیتها ،اجرای مؤثر این نوآوری ،به تصمیمگیریهای منطقی در دو سطح طراحی و
اجرا نیاز دارد.
معلمان بهعنوان تصمیمگیران بالفصل مرحله اجرای برنامه درسی ،نقش مهمی در اجرای
تصمیمهای طراحی و بهبود آنها دارند .آنها برای مشارکت و اجرای نوآوریها یا اصالحات
برنامه درسی باید ماهیت و ویژگیهای نوآوریها را درک کنند و به آن عالقه داشته باشند .از
طرفی باور و درک معلمان درباره فعالیتهای آموزشیشان نظیر تدریس ،تعامل با دانشآموزان و
ارزشیابی از آموختهها ،از باورهای معرفتشناسی آنها ناشی میشود .بر ایناساس هدف
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفتشناختی معلمان ابتدایی و میزان اعتقاد به
استفاده از ارزشیابی توصیفی است.
یافتههای این پژوهش با توجه به فرضیههای طرح شده از سه جهت قابلبحث است.
الف) رابطه بین باورهای معرفتشناسی معلمان و اعتقاد به استفاده ارزشیابی توصیفی .یافتههای
مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که ضریب همبستگی بین میزان باور خام معلمان و
اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در سطح معنیداری  1/112برابر  -1/310است .یافتههای
مربوط به فرضیه دوم نیز نشان میدهد که ضریب همبستگی بین میزان باور مترقی معلمان و
اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در سطح معنیداری  1/11برابر  +1/350است .براساس
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این یافتهها ،معلمان به هراندازه که دارای باورهای معرفتشناسی مترقی باشند ،به همان اندازه به
استفاده از ارزشیابی توصیفی در برنامه درسی ابتدایی اعتقاد بیشتری خواهند داشت و برعکس
معلمان به هراندازه که دارای باورهای معرفتشناسی خام باشند ،به همان اندازه به استفاده از
ارزشیابی توصیفی اعتقاد کمتری خواهند داشت .نتایج پژوهشهایی همچون چن و الیوت
( )2110نایالن و همکاران ( )2111و ونگ ،چن و لی ( )2113با این یافتهها همخوانی دارد.
یافتههای این پژوهشها عمدتاً تأثیر باورهای معرفتشناسی بر رفتارهای آموزشی معلمان را
تأیید میکنند .همچنین پژوهش بیرمی پور و همکاران ( ،)3331میرزا محمدی ( )3331و عزیزی
و حیدری ( )3333بهصورت خاصتر تأکید میکنند که نگرش معلمان و درک آنها از ارزشیابی
توصیفی عامل مؤثری در بهکارگیری این شیوه میباشد .بهعالوه افرادی مانند تیکل و همکاران
( ،)2115هوفر ( )2004و باقری ( )3305معتقدند که فعالیتها و رفتارهای آموزشی معلمان در
باورهای معرفتشناختی آنها ریشه دارد .صاحبنظران دیگری مانند الن گریشن ( )3333نیز
نشان میدهند که معلمان دارای باورهای اثباتگرایانه و پدیدارشناسانه رویکردهای متفاوتی
نسبت به تدریس و ارزشیابی اتخاذ میکنند (مهرمحمدی ،3313 ،ص )00؛ بنابراین میتوان
گفت معلمانی که باورهای معرفتشناسی مترقی هستند ،به نقش تفکر ،تفسیرهای شخصی،
تفاوتهای فردی و پیشزمینهها در یادگیری تأکید دارند .این نوع نگاه به یادگیری آنها را
ترغیب میکند که برای ارزشیابی از یادگیری شیوههایی را بهکارگیرند که از یادگیری دانش-
آموزان اطالعات همه جانبه ،عمیق و جامع بهدست آورند.
ب) رابطه بین سطح سواد معلمان و اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی .یافتههای مربوط به
فرضیه سوم این پژوهش نشان میدهد که بین سطح سواد معلمان (دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس و
فوق لیسانس) و باورهای معرفتشناختی آنها با مقدار  Fمساوی  2/10در سطح معنی-
داری 1/102تفاوت وجود دارد .همچنین این پژوهش نشان میدهد که بین سطح سواد معلمان و
اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی با مقدار  Fمساوی  0/10در سطح معنیداری 1/113
تفاوت وجود دارد .نتایج آزمون دانکن نیز نشان میدهد که معلمان فوق لیسانس در مقایسه با
مدارک تحصیلی سطح پایینتر اعتقاد بیشتری به استفاده از ارزشیابی توصیفی دارند .در پژوهش-
هایی مانند پری ( ،)3300شومر ،کریستی و گاینا ( ،)3311شومر ( )3330و هوفر ( )2110نیز
نشان داده شده است که با افزایش سطح شناخت افراد ،باورهای معرفتشناسی آنها نیز به
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سمت باورهای تفسیری و سازندهگرایانه پیش میرود .از این رو معلمانی که کسب دانش را
فرآیند پویا و پیچیده تلقی میکنند ،ارزشیابی از آموختههای یادگیرندگان را نیز با استفاده از
شیوههای کمی نظیر آزمونهای چندگزینهای دارای مشکل میدانند .از نظر آنها ارزشیابی
توصیفی ،برای برآورد میزان آموختههای یادگیرندگان و کمک به بهبود فرآیند یادگیری آنها
امکان مناسبی فراهم میآورد.
پ) رابطه بین جنسیت معلمان و اعتقاد به ارزشیابی توصیفی .یافتههای این پژوهش در مورد
فرضیه چهارم نشان میدهد که بین باورهای معرفتشناسی معلمان زن و مرد با مقدار  Tمساوی
 3/20در سطح معنیداری  1/123تفاوت وجود ندارد .همچنین این یافتهها بیان میکند که بین
میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی با مقدار  Tمساوی  -1/00و سطح معنیداری
 1/103تفاوت وجود ندارد .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که جنسیت معلمان با میزان
استفاده آنها از ارزشیابی توصیفی رابطهای ندارد .گرچه یافتههای معدود پژوهشهایی مانند
محمودی اصل ( )3303به تفاوت در باورهای معرفتشناسی دانشآموزان دختر و پسر
دبیرستانی اشاره داشتهاند و در نظریه بلنکی و همکاران ( )3300نیز بر این تفاوت تأکید شده
است؛ لیکن نتایج این پژوهش چنین ارتباطی را تأیید نمیکند .قابلذکر است که امروزه نظریه
بلنکی از طرف افراد مختلف مانند تایلر ،مارینو و فلندرز )2111(-و هوفر )2110(-مورد انتقاد
قرار گرفته است.
به طور کلی میتوان گفت معلمان برای کمک به اجرای مؤثر طرح ارزشیابی توصیفی باید تا
حد امکان در باورهای معرفتشناختی خود نسبت به یادگیری و فلسفه ارزشیابی از آموختههای
دانشآموزان تأمل کنند .آنها برای همسویی مؤثر با این طرح نوآورانه باید ارزشیابی از آموخته-
ها را بخشی از فرآیند مستمر یادگیری تلقی کنند که در این فرآیند ،هراندازه اطالعات کیفی و
همهجانبه بیشتری درباره آموختههای دانشآموزان فراهم شود ،میتوان بازخوردهای بهتری برای
کمک به بهبود یادگیری دانشآموزان ارائه نمود .در این طرح ارزشیابی با این فرض مسلم که
هدف و رسالت مدرسه ،تربیت همهجانبه دانشآموزان است ،ارزشیابی نیز امکان و فرصتی در
همین راستا در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید شیوهها و ابزارهای مناسب برای آن توسط
معلمان فراهم شود که الزمه آن داشتن باور همسو با اهداف این طرح است .براساس یافتههای
این پژوهش پیشنهاد میشود:
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 )3با توجه به رابطه مثبت بین باورهای معرفتشناختی مترقی و میزان اعتقاد به استفاده از
ارزشیابی توصیفی ،به طراحان برنامه درسی دوره ابتدایی و مدیران اجرایی توصیه میشود،
معلمان را از طریق شیوههای قالبی و دستورالعملی به اجرای این طرح ملزم نکنند؛ بلکه بهجای
آن سعی کنند ،باورهای معرفتی آنها را به سمت درک همسو با باورهای معرفتشناسی مترقی
شومر سوق دهند .با توجه به اینکه ارزشیابی در درجه اول امکانی برای جمعآوری اطالعات
درباره میزان آموختههاست ،الزمه اتخاذ تصمیمهای صحیح درباره آموختههای دانشآموزان،
اجرای صحیح شیوههای ارزشیابی است.
 )2یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با افزایش دانش تربیتی و سطح سواد ،باورهای
معرفتشناختی معلمان به سمت باورهای مترقی تغییر میکند .از این رو میتوان با تدارک دوره-
های آموزشی ،معلمان را عالوه بر شیوههای ارزشیابی توصیفی با نظریهها ،رویکردها و مفاهیم
یادگیری سازندهگرا ،تفسیری و ذهنیتگرا آشنا ساخت.
 )3این پژوهش در راستای شناسایی عوامل مرتبط با اجرای بهتر ارزشیابی توصیفی ،به بررسی
رابطه باورهای معرفتشناختی معلمان ابتدایی با میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی
پرداخته است .به پژوهشگران پیشنهاد میشود ،رابطه بین باورهای معرفتشناسی دانشآموزان و
والدین و میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی را مورد بررسی قرار دهند؛ زیرا ممکن است عدم
اعتقاد دانشآموزان و والدین آنها به استفاده از ارزشیابی توصیفی ،در اجرا یا عدم اجرای مؤثر

طرح ارزشیابی توصیفی نقش مهمی داشته باشد.
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