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تققیتیمقدمه،بیانمسألهوپیشینه

ی قوی تر و توسعه و ها دسترسی به تکنیکی  و پرورش تنها وسیله امروز، آموزشی  در جامعه

ی جدید و تأمین شرایط بهتر ها برای استفاده از تکنیک ی بین المللیها پیشرفت بیشتر است. رقابت

ی وسیع برای بنیاد گذاری نظام جامع تر و سودبخش تر آموزشیی را موجیش شیده    ها زیستن، تالش

جتناب ناپذیر زندگی، نیاز به تربیت و کسش آمادگی برای قبول تحیول  ی سریع و اها است. دگرگونی

طلبد که تنها با تعلیم و تربییت صیحیا امکیان پیذیر اسیت و       می در ابعاد گوناگون حیات انسانی را

تربیت صحیا، خود مستلزم طراحی، اجرا و ارزشیابی دقیق آن است تا در نهایت منجر به ییادگیری  

ردد. در عین حال آموزش و پرورش در روند خود با مسایلی مواجه اسیت کیه   عمیق، پایدار و مؤثر گ

و گیاه ناشیی از نیا آگیاهی، کیم کیاری و        ها و ساخت و محتوای آن ها گاه ناشی از نارسایی در برنامه

ناتوانی معلم، نقص و کمبود وسایل و امکانات کار، تضاد فکری معلم و متعلم، عدم پیذیرش طیرا از   

سوی معلم به عنوان مجری آن و باالخره عدم اجرای دقیق طرا بوده است. در این میان ارزشییابی  

ییت بیه سیزایی برخیوردار اسیتح طراحیی و       به دلیل نقش کلیدی آن در کل فرآیند آموزش، از اهم

ی پیشیین اسیت و سینجش مییزان     هیا  ی جدید، حاصل ارزشییابی برنامیه  ها اجرای هر یک از برنامه

ی نوینی است کیه  ها موفقیت هر برنامه نیز در گرو ارزشیابی است. ارزشیابی توصیفی از جمله شیوه

اجرای آن تأکید شده است. آگاهی و عالقه  اخیراٌ مورد توجه متولیان تعلیم و تربیت قرار گرفته و بر

توانید   می معلمان نسبت به آن و نیز میزان امکانات موجود برای اجرای آن از جمله عواملی است که

اجرا و نتایج حاصل از آن مؤثر باشد و این پژوهش با محور قرار دادن همیین عوامیل، بیر    ی  در نحوه

ی قصد شده و ارزشیابی توصیفی در حال اجرا را میورد  آن است تا میزان هم خوانی ارزشیابی توصیف

 ارزیابی قرار دهد.  

ی هیا  از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نمی باشد، آشینایی بیا شییوه   

درسیی بیه   ی  (ح چرا کیه در حقیقیت حییات برنامیه    4834)شریفی و کیامنش، نوین ارزشیابی است

 (.  4893)ملکی، ارزشیابی بستگی دارد

ارزشیابی از یک طرف، به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلییم و تربییت و از طیرف    

آمیوزان )شیریفی و    دانیش ی تحصییلی  هیا  دیگر، به عنوان روشی بیرای شیناخت و هیدایت فعالییت    

 (.  4893رود)فردانش، می تسهیل تصمیم گیری به شماری  ( و وسیله4834کیامنش،

ید خود جزیی از فرآیند تعلیم و تربییت و در حقیقیت نیوعی سیسیتم     ارزشیابی در مفهوم جد

ی یادگیری به وسیایل و ابیزاری   ها بازخورد است که باید ضمن توجه به غایت تعلیم و تربیت و هدف

 (.4839شود نیز توجه نماید)ملکی، می که برای رسیدن به اهداف، به کار گرفته

وزشی تا حد زیادی متأثر از کیفیت و محتیوای  ی آمها نظامی  کیفیت و محتوای آموزشی همه 

ارزشیابی است و از آن جا که تعریف یادگیری و به تبع آن، ارزشیابی تحصیلی دگرگون شده اسیت،  
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و روی کردهای فرآینیدی   ها ی آموزش و پرورش جهان، استفاده از روشها یونسکو به نظامی  توصیه

ی هیا  (. در حقیقت توجه بیه کریرت روش  4،4999)وست و کریقتون و کیفی با ابزارهای متنوع است

ی آموزشی و تربیتی ها ارزشیابی و ابزارهای آن، به معنای دمیدن روا سرزندگی و پویایی به فعالیت

 (.  4831مدارس، در راستای تربیت بهتر نسل جدید است)مهرمحمدی، نیک نام و سجادیه،

ی برخاسیته از عمیل و   ها نوآوری توصیفی به عنوان یکی از-بدین منظور، طرا ارزشیابی کیفی

با هدف توجه به رسالت اصلی ارزشیابی، یعنی فیراهم سیاختن امکیان بهبیود فرآینید ییادگیری، از       

هشتاد هجری شمسی در آموزش و پرورش ایران مورد توجه سیاست گذاران نظیام آموزشیی   ی  دهه

رزشییابی، ارزشییابی   ی اهیا  (ح چیرا کیه در مییان تنیوع روش    4893قرار گرفت )احمدی و همکاران،

( و بیه  2342توصیفی، ارتباط بیشتری با کیفیت آموزش و یادگیری داشته است)عسکری و بحرانیی، 

شوند، توانسیته انید بیه پیشیرفت بیشیتری       می توصیفی ارزیابیی  آموزانی که به شیوه دانشعبارتی 

 (.  2332)رضایی و سیف، دست پیدا کنند

کنید)هانر   میی  ل که از ارزیابی بیرای ییادگیری حماییت   ارزشیابی توصیفی یا همان ارزیابی فعا

( رویکردی در ارزشیابی تحصیلی است که با تأکید بر یادگیری و تفکر، بیه خصیو    2،2331فولها و

، نقیل از  8بیانجامید)نیومن  دانیش توانید بیه تلفییق ییا تولیید       میی  (4838تفکر سطوا باال) رسیتگار، 

آموزان باشد)حسینی   دانشفعال و پویا برای یادگیری ( و زمینه ساز ایجاد محیطی 1،4994استفونک

 (. 4833و احمدی،

ارزشیابی، از طریق فرآینید جمیع آوری، تحلییل و تفسییر اطالعیات مربیوط بیه        ی  این شیوه 

وضییعیت ی  پیشییرفت تحصیییلی، بییا بهییره گیییری از ابزارهییای متنییوع سیینجش و بررسییی همییواره 

سازد)حسنی،  می او فراهمی  ی برای رشد همه جانبه(، زمینه ا4833آموز)شکوهی و قره داغی، دانش

 (. 4893و احمدی و همکاران، 4833احمدی، شکوهی و قره داغی،

ی اصلی ارزشیابی توصیفی، نگاه متفاوت آن به ارزشیابی است. بر ایین اسیاس   ها یکی از ویژگی

( و بیه  4893،هدف از ارزشیابی، جمع آوری اطالعات از طریق ابزارهای متنوع)احمیدی و همکیاران  

( کیه بیه معلیم در    4838باشد)رستگار، می (، پویا و رشد دهنده4831صورت مستمر، مداوم)فراهانی،

کند)احمییدی و  مییی آمییوز کمییک  دانییشتصییحیا مسیییرهای یییادگیری و آمییوزش خییا  هییر    

ارزشیابی توصیفی بیا ارزشییابی سینتی در بیازخوردی     ی  (. در حقیقت تفاوت عمده4893همکاران،

 دهد و آن چه موفقیت معلم را در اجرای ارزشیابی توصیفی تضیمین  می آموز دانشبه  است که معلم

 

1 .West & Crighton 

2. Hanauer & Hafful 

3. Newman 

4. Stefonek 
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(ح چرا که عامل مؤثر 4،4893دهد )بروکهارت می آموز دانشکند، ماهیت بازخوردی است که او به  می

( و بیازخوردی  4833و اثربخش در بهبود عملکرد یادگیرنده، همان بازخورد است)حسنی و احمدی،

تهیه شده باشد، به عنوان ابزاری مهیم در ارزشییابی، ابعیاد مهیم ییا عناصیر کیفیی در         که به خوبی

 دهید و معلمیان را بیرای ارزشییابی از کارهیای آنیان راهنمیایی        میی  آمیوزان را نشیان   دانشعملکرد 

گوید، مدارس در صیورتی   می (2344)8(. بر همین اساس، واساگار2،2331کند)مک تیگ و اوکانر می

 توانند استانداردهای خود را ارتقا دهند. می آموزان شان متمرکز شوند، دانشبازخورد به که بر دادن 

آن چه مسلم است، برای کسش توانایی صعود در نظام آموزشی، به کیارگیری خیوب ابزارهیای    

ی چندگانیه کیه   ها ( اندازه گیری4831)1(. ولف4831ارزشیابی، شرطی ضروری است)مهر محمدی،

دانید کیه بیه تیأمین و تحکییم رواییی نتیایج         میی  رزشیابی توصیفی است را ابزاریتوجه ا مورد نظر

(ح چرا که استفاده از یک روش ارزشیابی زمانی که بیرای  4831انجامد)نقل از کیامنش، می ارزشیابی

دهد که در بهتیرین حالیت خیود ییک پییش       می یک هدف معین مناسش نباشد، اطالعاتی به دست

دهد و در بدترین حالت، یعنی اگر بدون توجه به  می اقعی زندگی فرد ارائهبینی ناقص از عمل کرد و

شود و ییا   می سایر اطالعات مناسش به کار روند منجر به اعمال خطاهای جدی در مورد فرد یا گروه

 به عبارتی در بهترین حالت، نامربوط و در بدترین حالیت، گمیراه کننیده خواهید بود)لطیف آبیادی،      

4831.)  

 ی نظام سنجش آموزش نوین را چنین فهرست نموده است:ها ( ویژگی2338)1پین

    سنجش، مهم تر از نمره دهیح 

    ی آماده و از پیش تعیین شدهحها ی محصل ساخته، به جای پاسخها پاسخ 

    در مورد یادگیرندهح ها منابع چندگانه داده 

    (4831فراهانی،هدف مداری و مالک محوری در آموزش و سنجش، به جای سلیقه.) 

بین المللی را با هم ترکیش کرده، ی  مطالعه 213( محققان نتایج 4993)2به بیان بلک و ویلیام

شیود کیه    میی  مهیم را شیامل  ی  آموزان، سه مرحلیه  دانشاند که گسترش موفقیت تحصیلی  دریافته

 عبارتند از:

     آموز در فرآیند سنجشح دانشدرگیر کردن 

    افزایش دفعات و تعداد بازخوردهای توصیفیح 

 

1. Brookhart 

2. Mctigh & Oconnor 

3. Vasagar 

4. Wolf 

5. Pinn 

6. Black & Wiliam 
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    .کاهش میزان ارزشیابی 

 یی که به منظور عمل سازنده و به طور مستمر صیورت ها هم چنین دریافتند که سنجش ها آن

مهیم و  ی  شیودح بنیابراین ییک جنبیه     میی  گیرد منجر به سازگاری و تطبیق آموزش و ییادگیری  می

 گیرد. می یی است که معلم برای ایجاد تطابق و سازگاری به کارها و راه ها اساسی هر برنامه، روش

ی معمیول ارزشییابی و تیدری  و عیدم     هیا  بدین ترتیش مدرسه در صورت به کیارگیری شییوه  

صحیا از ابزارهای آن، شرایط ایجاد یک عدم انطباق بیین مدرسیه و نیازهیای کیودک را     ی  استفاده

(. در 4،2334شود)دیشیینیز و همکیاران   میی  ی را منجیر سازد که در نهایت شکست تحصیل می فراهم

مقابل، کاربرد سنجش معتبر، جامع و پویا، یعنی سنجشی که امروزه مورد توجه نظیام آموزشیی میا    

قرار گرفتیه اسیت، ابیزاری بسییار قدرتمنید بیرای تیدری  میؤثر و بهبیود بخشییدن بیه وضیعیت             

آمیوز بیه جیای ایین کیه       دانشه در آن ( و جای دهی مناسش اوست ک4831آموز)لطف آبادی، دانش

 موضوع سنجش باشد، شریک سنجش است. 

سنجش نوین، تمایز قاطع بین تدری  و ارزشییابی را غییر ضیروری دانسیته و میرز جیدی ییا        

و احمییدی و  4831داند)مهرمحمییدی، مییی حدفاصییل میییان اییین دو فرآینیید را از بییین رفتییه    

ارزشیابی دو امر جدا در نظر گرفته شود، آن چنان کیه  (ح در حالی که اگر تدری  و 4893همکاران،

شیود ییک دقیقیه     میی  نمود، به ازای هر یک دقیقه که صرف ارزشیابی می چنین در ارزشیابی سنتی

رود، بنییابراین در جریییان ارزشیییابی، یییادگیری نیییز باییید در جریییان       مییی آمییوزش از دسییت 

 (.2،2342باشد)واترز

پیشیین خیود را در    دانیش آمیوز بایید    دانیش ، آن اسیت کیه   مسأله محوری در ارزشیابی نوین 

آموز صیرفا بیه    دانشتواند آن چه  می ی جدید به کار گیرد و در این صورت است که معلمها موقعیت

 (.4831خاطر سپرده است را از آن چه در وی درونی شده است، تشخیص دهد)مهرمحمدی،

ار معلمیی گیره خیورده اسیت)فتحی     تیدری  و کی  ی  برنامه ریزی، فعالیتی است که بیا حرفیه  

( و از آن جییا کییه معلییم عنصییر اساسییی و محییور هییر گونییه ت ییییر و تحییول       4833واجارگییاه،

(، بنابراین نمی تیوان و نبایید معلمیان را در ایین فرآینید نادییده گرفیت)فتحی        4838است)حسنی،

( که آمیوزش را  8،2331معلمی است)اوبرگی  (. ارزیابی نیز جزو جدایی ناپذیر حرفه4833واجارگاه،

(. اگر چه یکی از ارکان اصیلی آمیوزش و پیرورش و یکیی از     2342کند)عسکری و بحرانی، می آسان

ی  نظیری و مهیارت عملیی در زمینیه     دانیش ی فردی برای احراز ش ل معلمیی، داشیتن   ها صالحیت

ی  ه(ح لیکن پذیرش این واقعیت که امروزه معلمان در زمینی 4834ارزشیابی است)شریفی و کیامنش،
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ی جدییدی در آمیوزش و پیرورش رو بیه رو هسیتند، امیری       ها نیازهای خا  یادگیرندگان با چالش

آمیوز و   دانیش اجتناب ناپذیر است. به عبارتی پاسخ گیویی و مسیووولیت معلیم، پیشیرفت موفقییت      

اطالعات، عبارات کلیدی در فرهنگ آموزشی امروز هستندح به طوری که معلمان باید آن ی  مجموعه

کننید را بیه    میی  کنند و مهم تر آن که، چگونه ارزییابی  می کنند، چه طور تدری  می ا تدری چه ر

(. در حقیقیت معلمیان بایید بداننید چگونیه      2331دقت مورد بررسی و بیازبینی قیرار دهنید)اوبرگ،   

آمیوزان بیه کیار گرفتیه و آن را هیدایت کنند)عسیکری و        دانیش ی مؤثر را برای پیشیرفت  ها ارزیابی

برای این منظور و برای تحقق بخشیدن بیه ت یییرات الگوهیای     ها ( و به طور قطع، آن2342بحرانی،

(ح چرا که یک معلم، راهنما و راهبر است 2331، 4آموزشی، به رشد حرفه ای مستمر نیاز دارند)بریج

و در قبییال تحقییق یییا عییدم تحقییق یییادگیری باییید احسییاس مسییووولیت کییرده و پاسییخ گییو       

آموزان، موضوع  دانش. پاسخگو بودن نسبت به فرآیند، معلم را به شناختن (4833باشد)مهرمحمدی،

تواند یک نیروی مربیت   می دهد، وامی دارد و این می درسی و عواملی که یادگیری را تحت تاثیر قرار

 برای تعلیم و تربیت مطلوب باشد.

موقعییت، مناسیش   ی متعدد و متنوع ارزشییابی، بسیته بیه    ها معلمان باید بتوانند از میان روش

ترین روش را مشخص و انتخاب نمایند و آن را به درستی اجیرا و نتیایج آن را تفسییر کنند)سییف     

 (.4831نراقی و نادری،

گویید معلمیانی کیه     می گیرند، می ( در اهمیت نوع سنجشی که معلمان به کار2333)2لفرانسوا

شیود، یادگیرنیدگانی سیطحی     میی  ی سطحی هدایتها سنجشی  ی آموزشی آنان به وسیلهها روش

 ی سینتی آزمیون ورقیه ای ادامیه    هیا  ( و معلمانی کیه بیه اعمیال روش   4839کنند)سیف، می تربیت

ی هیا  آمیوزان در مهیارت   دانیش ی هیا  آن به طور مستندی فاجعه آمیز و موفقییت ی  دهند، نتیجه می

(. در 8،4933شفاهی به طور غیرقابل تصوری پایین تیر از سیطا میورد انتظیار بیوده است)چسیتین      

کند که کیفییت   می سنجش در چند ایالت، استداللی  شیوهی  ( با مقایسه2334) 1همین راستا لین

سنجش به بافت نظام آموزشی وابسته است و اگر شرایط کالس درس برای اجرای اثربخش سنجش 

 ی فراهم نباشد، معلم نمی تواند به صورت صحیا به اجرای آن همیت گمیارد. او در خصیو  نحیوه    

گوید، در این امر باید به مت یرهایی مانند دانش، آگاهی و تیوان معلیم،    می ارزشیابی فرآیند سنجش

بافت کالس، کیفیت و ویژگی فنی ابزارها و مهم تر از آن، دقت در اجرای سنجش و تجزیه و تحلیل 

 نتایج و بازخورد آن، برای بهبود یادگیری توجه شود.

علمی است معطوف به عمل و با آن که در سیطوحی از آن نظرییه   آن جا که تعلیم و تربیت  از
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در نهاییت بایید در    هیا  عمل فاصله دارد، اما همین نظریهی  پردازی وجود دارد که تا حدی از صحنه

عمل، آشکارا یا به طور ضمنی به کار آید و تحقق فعل تربیتی یک معلم یا کارگزار تربیتیی  ی  عرصه

است که در ساختار اندیشه معلم جذب شده و با سیاختار ارزشیی وی    ییها مستلزم معارف و آگاهی

(. الگیوی ارزشییابی توصییفی ییک اییده ییا روش       4833نیز هماهنگ شده باشد)حسنی و احمیدی، 

شودح یعنی به برداشت و تازگی ذهنی ایده بسیتگی   می باشد که در نظر فرد، جدید تلقی می نوآورانه

کنید و بنیا بیر اعتقیاد راجیرز و       میی  فرد را در برابر آن تعییین دارد و همین تازگی است که واکنش 

ی نوآورانه شامل دو بخش نمادی و عملی استح یعنی مسیتلزم ت یییر در   ها مانند دیگر ایده4شومیکر

فکر و اندیشه و به دنبال آن ت ییر در عمل است و به هر حیال، بایید در کیردار تربیتیی معلیم بیروز       

نظر تیا عمیل در کشیور میا، نبیودن      ی  چرا که یکی از دالیل فاصله (ح4833نماید)حسنی و احمدی،

 (.4833احساس قوی ت ییر در معلمان و البته برنامه ریزان درسی است)فتحی واجارگاه،

نییز آمیوزش و پیرورش بیا      هیا  گیذرد و در آن سال می تاکنون بیش از نیم قرن 4881از سیال 

 هیا  اندیشیده است. درآن سیال  می در این زمینه به ت ییرارزشیابی رو به رو بوده و پیوسته ی  مسیأله

ی معمیول آن زمیان قرارگرفیتح امیا بیه دلییل       هیا  ارزشیابی به شکل توصیفی، جیایگزین ارزشییابی  

یی که داشت مورد قبول واقع نشد و متأسفانه هیچ گونه برنامه ای هم برای ت ییر یا ارتقیای ها ضعف

نگرفییت و الجییرم بییه دسییت فراموشییی سییپرده      ی آن صییورت هییا کیفیییت و رفییع نارسییایی  

(. بنابراین در جریان تحول در نظام ارزشیابی تحصیلی و تحقق اهیداف میورد   4833شید)تقدیسیان،

ی جدید این روی کیرد، از ییک سیو مسیتلزم مراقبیت از رونید       ها نظر آن، به کمک استفاده از روش

نیازمنیید اهمیییت یییافتن    و اسییتقرار آن در نظییام آموزشییی اسییت و از سییوی دیگییر    ی  توسییعه

( و آمیادگی او  2،2331(، دانیش، درک و فهیم و مشیارکت او در ت ییر)لییت وود    4839معلم)حسنی،

برای پذیرش تحول و نوآوری استح که این امر نیازمند توسعه کمی و کیفی آموزش معلمان و دیگر 

ت این نوآوری امید توان به موفقی می باشد. بدین ترتیش می نیروهای شریک و سهیم در گسترش آن

     (.4839بست، به گونه ای که به درستی اشاعه یافته و در نظام آموزشی مستقر گردد)حسنی،

بسیاری از معضالت فعلی نظام آموزشی کشور، ارتباط تنگاتنگی بیا بحیا ارزشییابی دارد و در    

خطاهای ذهنیی   ی صورتی که ارزشیابی درست و مناسش انجام نشود و یا اجرای ناقص آن به واسطه

حاصل از درک نادرست، کمبود امکانات و منابع، آگاهی و تسلط ناکیافی معلمیان، بافیت حیاکم بیر      

ی زییادی در بیر   هیا  آمیوزانح خسییارت   دانشی درس و نگرش معلمیان، والدین و ها مدارس و کالس

ه و تواند این الگوی ارزشمند که بیا هیدف بهبیود نظیام آموزشیی طراحیی شید        می خواهید داشت و

درحال اجرا است را از مسیر اصلی خود خارج ساخته و کیارآیی آن را بیه حیداقل برساند)مرتضیایی     
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(. از آن جیا کیه   2342و گیمبا، 4893میرزا محمدی و حسینی4833ح حسنی و احمدی، 4838نژاد،

ی آموزشی هزینه بر است، ضیروری اسیت فرآینید آمیوزش و     ها امر ارزشیابی نیز مانند سایر فعالیت

زشیابی در مسیری هدایت گردد تا این فرآیند به نتیجه و هدف مطلوب خود منتهی شودح چرا که ار

ی یک برنامه به موقع آشکار نشود، به تدریج به مسیأله و مشیکل بیزرگ    ها اگر نقاط ضعف و کاستی

 (.  4893گردد که به آسانی حل نخواهد شد)ملکی، می تری تبدیل

اده است که معلمان و والدین نگرش مربتی نسیبت بیه   (، نشان د4893نتایج پژوهش حسینی)

آمیوزانح و   دانیش ارزشیابی توصیفی داشته اند اما معلمان حجم زیاد کار، زمان انیدک و تعیداد زییاد    

والدین بی انگیزگی فرزندانشان به علت نبود رقابت را مهم ترین مشکل در اجرای ارزشیابی توصیفی 

 عنوان کرده اند.  

هیای سینتی ارزشییابی پیشیرفت      (، نییز خیو گیرفتن معلمیان بیه روش     4893میرزا محمدی)

کافی معلمان در اجرای صحیا الگیوی ارزشییابی توصییفی و دشیوار بیودن      ی  تحصیلی، عدم انگیزه

ترین موانع مرتبط با معلمان در اجرای طرا فوق، گیزارش   اجرای این الگو در کالس درس را از مهم

  نموده است.

خود دریافته است که اکرر معلمان، آگیاهی کیافی از روی کیرد    ی  مطالعه(، در 4839حسینی)

ی  در شییوه  هیا  اجرای ارزشیابی توصیفی ندارند که این مهم، تأثیر و ارتباط مستقیم بر عمل کرد آن

اجرای این روش جدید نظام آموزشی داشته است و معلمانی که از آگیاهی بیشیتری در ایین زمینیه     

 اجرای اهداف آن توفیق بیشتری کسش کرده بودند. برخوردار بوده اند در

م را لی دشیواری کیار مع   ،توصییفی نیز نشان داد که ارزشییابی   ،(4838نژاد ) مرتضاییی  مطالعه

 .ی پرجمعیت نیستها دهد و این کار مناسش کالس افزایش می

 ی مناسش سنجش کالسیی ها (، دریافته است که یک ارتباط مستقیم بین شیوه2342) 4گیمبا

شیود،   میی  ، زمانی که به طور مؤثر به کار گرفتهها آموزان و بهبود یادگیری آن دانشو پیشرفت بهتر 

ی خود را بازآموزی نماینید  ها وجود دارد و هشدار داده است که معلمان باید آموزش دیده و آموزش

ی  یافتیه ی حرفه ای خود، به طیور میؤثر پاسیخ گیوی نیازهیای ت یییر       ها و با به روز کردن موقعیت

 ی سنجش کالسی باشند.ها شیوه

(، نشان داد که اگر نظام ارزشیابی در کالس درس، فضای مربت احساسیی  2332)2تحقیق لوبر

پیشرفت تحصیلی عیالی را از خیود    ها آموزان ایجاد کند، آن دانشتوأم با ارتباط اجتماعی قوی برای 

 نشان خواهند داد.
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لمانی که در اجرای ارزشییابی بیدون نمیره، مهیارت     (، مع2338)4براساس نتایج تحقیق هبدیچ

 عمیق تر بوده است. ها کم تر و یادگیری آن ها آموزان آن دانشمشکالت  بیشتری داشته اند،

(، نشان داد، مدارسی که معلمان و میدیران  2332)2الچیور و تاردیفی  هم چنین نتایج مطالعه

ی الزم را بیه خیوبی فراگرفتیه انید،     هیا  و آمیوزش  انید  آن نوآوری در ارزشیابی را کامالٌ درک نمیوده 

 آموزان موفق تری داشته اند. دانش

و مطالعیات   هیا  ی بنیادی را یک اصل اساسی در نظریهها (، عقاید جدید و دیدگاه2333)8شپرد

در عمل چگونیه کیار خواهنید کیرد از نقطیه نظیر وی        ها تجربی دانسته استح اما این که این نظریه

یی برای برطرف ها بر این اساس به اعتقاد وی هدف معلمان باید پیدا کردن راه و روشناشناخته اند، 

ی عملیی کالسیی باشید تیا     هیا  سنجشی  ی سطحی تحمیلی و توسعهها سازی تأثیرات منفی آزمون

 ی بعدی یادگیری کمک کند.ها را در برداشتن گام ها آموزان دل گرم کننده بوده، آن دانشبرای 

آن پر اهمییت تیر   ی  آموزشی از چگونگی تهیهی  اجرای یک برنامهی  نحوه آن چه مسلم است،

ی هیا  است. تا وقتی یک برنامه به اجرا در نیامده است، مانند این است که وجود ندارد. بهترین برنامه

تواند نتایج دل سرد کننده ای را منجر شود. این در حالی است که  می آموزشی به علت اجرای ناقص

توانید نتیایج رضیایت بخشیی را پدیید       می نارسای تهیه شده، در صورت اجرای صحیای  یک برنامه

(. بنابراین اشتباه بزرگ آن است که تنها بر محتوای ت ییر تأکیید  4839آورد)گروه مشاوران یونسکو،

(ح چرا که اهمیت فرآیندی کیه ت یییر   1،4831اریلی  و شده و از روند اجرایی آن غفلت شود )تاشمن

ت ییر است. به عبارت دیگر اشاعه و نهادینه کردن نیوآوری  ی  کند، همسنگ خود اندیشه می ادارهرا 

 (. 4833نماید)حسنی و احمدی،  می و ت ییرات در نظام آموزشی تأمل و تدبیر ویژه ای را طلش

ت ییر، در دست اجرا است کیه بیه اعتقیاد    ی  ارزشیابی توصیفی به عنوان مصداقی از یک پروژه

ری از صاحش نظران و برنامه ریزان، ضرورت و منافع آن کیامالٌ مفیید و مناسیش ارزییابی شیده      بسیا

ی انجیام  هیا  باشدح اما با بررسی پژوهش می است و کلید حل بسیاری از مشکالت نظام آموزشی امروز

اجرای طرا ارزشیابی توصییفی پرداختیه   ی  شده در کشور، کمتر پژوهشی به بررسی چگونگی نحوه

بیا آن   این در حالی است که یکی از عمده ترین مشکالتی که در حال حاضر، اجرای این طرااست. 

و اهدافی کیه سیاسیت    ها باشد. به عبارت بهتر، خط مشی می قصد شدهی  مواجه است، اجرای برنامه

  گذاران در راستای اهداف طرا توصیفی به دنبال آنند، در اجرا با مشکالتی رو به رو است.

میزان هم خوانی طرا ارزشییابی توصییفی   ی  اساسی پژوهش حاضر، مقایسهی  این مسألهبنابر

باشد، که بیدین   می ابتدایی در حال اجرا است،ی  قصد شده، با آن چه به طور عملی در مدارس دوره
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 ی پژوهشی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.ها و پرسش ها منظور هدف

 

اهدافپژوهش

الف(هدفکلیتققیت

ی  میزان هم خوانی طرا ارزشیابی توصیفی قصد شیده بیا آن چیه در میدارس دوره    ی  مقایسه

 ابتدایی در حال اجرا است.

یفرعیهاهدفب(

 و نگرش مطلوبح بین میزان نگرش معلمان نسبت به طرا ارزشیابی توصیفیی  مقایسه .4

 امکانات مورد نیازحبین میزان امکانات موجود در اجرای طرا ارزشیابی توصیفی و ی  مقایسه .2

 بین میزان آگاهی فعلی معلمان از ارزشیابی توصیفی و میزان آگاهی قابل قبولحی  مقایسه .8

 حها بین نگرش، امکانات و آگاهی معلمان و عمل کرد آنی  تبیین معناداری رابطه .1

 . ها پیش بینی عمل کرد معلمان از روی نگرش، امکانات و آگاهی آن .1



 یپژوهشیهاپرسش

پرسشاصلیپژوهشالف(

ابتیدایی در  ی  آیا بین طرا ارزشیابی توصیفی قصد شده با آن چه هم اکنون در میدارس دوره 

حال اجرا است، هم خوانی معناداری وجود دارد؟

یفرعی:هاب(پرسش

 آیا نگرش معلمان نسبت به طرا ارزشیابی توصیفی در حد مطلوب و قابل قبول است؟ -4

 اجرای صحیا طرا ارزشیابی توصیفی فراهم شده است؟آیا امکانات کافی برای  -2

آیا میزان آگاهی معلمان برای اجرای طرا ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبول و میورد نییاز    -8

 است؟

 معناداری وجود دارد؟ی  رابطه ها آیا بین نگرش، امکانات و آگاهی معلمان و عمل کرد آن -1

را  هیا  عناداری قدرت پیش بینی عمل کیرد آن آیا نگرش، امکانات و آگاهی معلمان به طور م  -1

 دارد؟



رو پژوهش

و  ها و از نظر چگونگی گردآوری داده« کاربردی» تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن 

تحقیقات توصییفی و از نیوع پیمایشیی اسیت. در بخیش توصییف از آمارهیای        ی  روش کار، در زمره
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و میانگین و در بخش استنباطی برای پاسخ به پرسش اصیلی   ها توصیفی شامل درصد و فراوانی داده

تک مت یره مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بیر آن ضیریش    tتحقیق و سه پرسش فرعی اول، آزمون 

همبستگی پیرسون در پاسخ به پرسش فرعی چهارم و رگرسیون چندگانه بیرای پاسیخ بیه پرسیش     

آمیاری ایین پیژوهش تمیام معلمیان و      ی  ست. جامعهفرعی پنجم تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ا

 214یک شهر شیراز به تعداد ی  ابتدایی ناحیهی  ی اول تا سوم مدارس دورهها ی درس پایهها کالس

ملزم به اجرای طرا ارزشییابی توصییفی بیوده     93-94نفر بوده استح معلمانی که در سال تحصیلی 

 214ی  آمیاری مناسیش بیرای جامعیه    ی  جدول لین نمونهاند. به منظور انتخاب نمونه، با استفاده از 

نفر برآورد شده بود کیه بیه روش تصیادفی خوشیه ای صیورت گرفتیه اسیت و ویژگیی          211نفری، 

 باشد. می جدول ذیل به شرا ها جمعیت شناختی آن

 

:بررسیمتغیرهایجمعیتشناختیتققیت1جدول

وضعیت فراوانی درصد متغیرها

 مرد 1 2/4

 زن 282 1/92معلمانجنسیت

 ی گم شدهها داده 1 2/4

کل 422 111 

 دیپلم 88 1/48



سطحتقصیالت

 کاردانی 92 8/89

 کارشناسی 448 8/12

 کارشناسی ارشد 2 3/3

کل 422 111 

 دوره دیده 289 93/3

یگذراندندوره

توصیفی

 دوره ندیده 8 2/4

 ی گم شدهها داده 2 3/3

 کل 422 111

نوعمدرسه دولتی 423 2/21
 غیر دولتی 31 1/81

کل 422 111 

 پسرانه 421 2/14

 دخترانه 431 2/12نموزاندانشجنسیت

 ی گم شدهها داده 41 4/2
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وضعیت فراوانی درصد متغیرها

کل 422 111 

 اول 39 1/82

 دوم 38 81تقصیلییپایه

 سوم 12 1/29

111 422 کل  



ابزارهایپژوهش

 عمل کرد معلمانحی  چک لیست مشاهده -4شامل: ابزار پژوهش 

 سنجش نگرش، امکانات و آگاهی.ی  پرسش نامه -2          

ابزار باال محقق ساخته بوده استح چک لیست عمل کرد معلمان، به منظور پاسیخ بیه پرسیش    

پرسیش  میزان هم خوانی و انطباق طرا قصید شیده بیا اجیرا شیده و      ی  اصلی تحقیق یعنی مقایسه

اثرگذار در اجرای صحیا طرا قصید شیده، بیوده اسیت کیه      ی  فوق، برای سنجش سه مؤلفهی  نامه

ی آن بر اساس مبانی نظری طرا توصیفی و کتاب راهنمای ارزشییابی توصییفی بیه عنیوان     ها گویه

در ی مورد نظیر  ها مصوب و قصد شده، با توجه به تمام ابزارهای مورد استفاده و تمام زمینهی  برنامه

گویه( تنظیم شد و روایی محتیوایی ایین دو ابیزار بیا نظیر اسیتادان       21طرا توصیفی، )هر کدام در 

ی ضمن خدمت معلمان و ها دانشگاه، افراد صاحش نظر و صاحش اثر در طرا توصیفی، مدرسان دوره

 معلم، مورد تأیید قرارگرفتهی  مسوووالن سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش فارس و پژوهش کده

ای پرسش نامه نیز با استفاده از روش تحلیل گویه انجام گرفت و نتیایج نشیان داد    است. روایی سازه

(وجیود دارد.  34/3-334/3کیل رابطیه مربیت و معنیاداری درسیطا)       که بین سؤاالت آزمون و نمره

ی دار به دسیت آمید و تمیام نتیایج، روایی      معنا 334/3همچنین روایی ابعاد پرسش نامه نیز در سطا 

پاییایی پرسیش نامیه، از روش آلفیای کرونبیا       ی  باالی پرسش نامه را تایید نمود. جهیت محاسیبه  

صدم، مورد تایید قرارگرفت. 93استفاده شد و پایایی پرسش نامه نیز با ضریش همبستگی باالی 



یپژوهشهایافته

اکنیون در  پرسش اصلی پژوهش: آیا بین طرا ارزشیابی توصیفی قصید شیده بیا آن چیه هیم      

 ابتدایی در حال اجرا است، هم خوانی معناداری وجود دارد؟ ی  مدارس دوره

تک مت یره بر اساس نمرات حاصل از چک لیست عمیل   tبه منظور پاسخ به این سؤال آزمون 

 کرد معلمان اجرا شد.
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عملکردمعلمانبامقیاسقصدشدهوقابلقطولیمقایسهt:نتایجنزمون4جدول

میانگین  مت یر

 مقیاس

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 تعداد

آماره 

 (t)آزمون

درجه 

 آزادی
P 

فاصله 

 اطمینان

عملکرد 

 معلمان
1/22 1838/12 

39881/

43 
211 898/9- 218 333/3 

(8924/1-

,1112/1-) 

     334/3 >p 

 

اسیتاندارد آن  و انحیراف   18/12شیود، مییانگین نمونیه     مشاهده می 2همان طور که در جدول

در نظر گرفته شده است، بنیابراین   13/22باشد و این در حالی است که میانگین مقیاس  می 39/43

( تفیاوت  p< 334/3در بخش عمل کرد معلمان بین میانگین نمونه با مییانگین مقییاس در سیطا )   

براین مییانگین  دار وجود دارد و چون کران باال و پایین فاصله اطمینان هر دو منفیی اسیت، بنیا    معنا

داری از میانگین مقیاس کوچک تر است و این مسأله حاکی از آن است که طیرا   نمونه به طور معنا

ارزشیابی که هم اکنون در مدارس ابتدایی در حال اجراست در مقایسه با طیرا ارزشییابی توصییفی    

نیست. نتایج حاصیل  دار از کارآیی کمتری برخوردار بوده و در حد قصد شده  شده به طور معنا  قصد

ی میؤثر بیا ابهیام و    هیا  ی نوین و ارزیابیها آشکارا بیانگر آن است که معلمان در به کارگیری سنجش

ی عمده ای مواجه هستند و این مهم، مانعی بزرگ برای اجیرای صیحیا طیرا فیوق و بیه      ها چالش

 دنبال آن موجش ایجاد شکاف و فاصله بین طرا تا عمل شده است.

یا نگرش معلمان نسبت به طرا ارزشیابی توصییفی در حید مطلیوب و قابیل     آ -4پرسش فرعی

 قبول است؟

 تک مت یره استفاده شد. tدر پاسخ به این پرسش نیز از آزمون 
 

مؤلفهنگر معلمانبامقیاسقصدشدهوقابلقطولیمقایسهt:نتایجنزمون9جدول

میانگین  مت یر

 مقیاس

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 تعداد

آماره 

 (t)آزمون

درجه 

 آزادی
P 

فاصله 

 اطمینان

 نگرش
41 3489/41 24133/8 211 321/3 218 912/3 

(1492/3,

8949/3-) 

331/3 >p  
 

شود که مییانگین نمونیه    می در بخش نگرش چنین مشاهده 8بر اساس نتایج حاصل از جدول 

در نظیر گرفتیه شیده    41که میانگین مقییاس   است و از آن جا 24/8و انحراف استاندارد آن 34/41

( p<331/3است، بنابراین در بخش نگرش تفاوت بین میانگین نمونه با میانگین مقیاس در سیطا ) 

شود کیه نگیرش معلمیان نسیبت بیه طیرا ارزشییابی         می دار نشده استح بنابراین چنین نتیجه معنا
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مییانگین نمونیه و مییانگین مقییاس     ی  با مشاهده و مقایسیه  توصیفی در حد قابل قبول است. لیکن

شود که این سطا از نگیرش، درجیه ای از ثبیات و کفاییت را      می عمل کرد معلمان چنین استنباط

نشان نمی دهد که در ساختار اندیشه معلم به طور جدی و بنیادی جذب شده و با سیاختار ارزشیی   

                                                 جانش وی بیانجامد.او طوری هماهنگ شده باشد که به سنجش صحیا و عملکرد مناسش از 

آیا امکانات کافی برای اجرای صحیا طیرا ارزشییابی توصییفی فیراهم شیده       -2پرسش فرعی

 است؟

 تک مت یره استفاده شد. tبه منظور پاسخ به پرسش فوق از آزمون 


مقایسهمؤلفهامکاناتبامقیاسقصدشدهوقابلقطولt:نتایجنزمون2جدول

میانگین  مت یر

 مقیاس

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 تعداد

آماره 

 (t)آزمون

درجه 

 آزادی
P 

فاصله 

 اطمینان

 امکانات
1/42 1219/43 39191/2 211 129/41- 218 333/3 

(1329/4-

,2388/2-) 

334/3 >p 

 39/2و انحیراف اسیتاندارد آن    12/43در بخش امکانیات مییانگین نمونیه     1جدولبا توجه به 

 در نظر گرفته شده اسیت، بنیابراین از نتیایج حاصیل چنیین بیر       13/42باشد و میانگین مقیاس  می

داری وجود دارد  ( تفاوت معناp< 334/3آید که بین میانگین نمونه با میانگین مقیاس در سطا ) می

دار از میانگین مقیاس کوچک تر استح یعنی امکانات موجیود معلمیان    به طور معناو میانگین نمونه 

شود کیه   می در روی کرد اجرای طرا توصیفی از حد مورد نیاز کمتر است. بنابراین چنین استنباط

و تجهییزات میورد    هیا  یادگیری بدون فراهم آمدن عوامیل، پدییده   -موفقیت معلم در فرآیند یاددهی

ی نظری اسیت کیه در   ها ذیر نیست و عدم امکانات کافی یکی از مشکالت اجرایی طرانیاز، امکان پ

 شود. می و به دنبال آن ایجاد فاصله بین طرا تا عمل ها عمل منجر به اجرای ناقص آنی  مرحله

آیا میزان آگاهی معلمان برای اجرای طرا ارزشییابی توصییفی در حید قابیل      -8پرسش فرعی

 ؟قبول و مورد نیاز است

 تک مت یره استفاده شد. tبرای پاسخ به این پرسش از آزمون 


مؤلفهنگاهیبامقیاسقصدشدهوقابلقطولیمقایسهt:نتایجنزمون2جدول

میانگین  مت یر

 مقیاس

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
 تعداد

آماره 

 (t)آزمون

درجه 

 آزادی
P فاصله اطمینان 

 آگاهی
1/82 9483/22 12113/8 211 111/89- 218 333/3 

(9231/3-
,244/43-) 

 334/3 >p 
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 12/8و انحیراف اسیتاندارد آن    94/22در بخیش آگیاهی مییانگین نمونیه      1با مالحظه جدول

شود که بیین مییانگین نمونیه بیا      می است، بنابراین چنین نتیجه 13/82باشد و میانگین مقیاس  می

دار وجیود دارد و مییانگین نمونیه بیه طیور       معنیا ( تفیاوت  p< 334/3) میانگین مقییاس در سییطا  

شود که آگاهی معلمان در  می داری از میانگین مقیاس کوچک تر استح بنابراین چنین استنباط معنا

روی کرد طرا توصیفی از حد مورد نظر و قابل قبول کمتر است و عدم مهارت معلمیان در  ی  زمینه

تواند تأثیر و ارتباط مستقیم بیر   می ی کیفیها یل دادهبه کارگیری ابزارهای ارزشیابی توصیفی و تحل

فوق، این پیام را با خیود بیه همیراه دارد    ی  در اجرای صحیا طرا داشته باشد. نتیجه ها عملکرد آن

نتوانسیته اسیت ابهامیات موجیود در ذهین       هیا  که آموزش معلمان به حد کفایت نبوده، این آموزش

 قرار دهد. ها م در اجرای صحیا طرا را در اختیار آنمعلمان را برطرف سازد و اطالعات الز

معنیاداری  ی  رابطیه  هیا  آیا بین نگرش، امکانات و آگاهی معلمان و عملکرد آن -1پرسش فرعی

 وجود دارد؟

 داری ضریش همبستگی پیرسون استفاده شد. در پاسخ به این پرسش از آزمون معنا   


ننها امکاناتونگاهیمعلمانوعملکرد:همطستگیبینسهمتغیرنگر ،6جدول

 عملکرد معلمان

 p ضریش همبستگی مت یر

 333/3 143/3 نگرش

 333/3 211/3 امکانات

 333/3 889/3 آگاهی

                                   334/3 >p 

 

( در سیطا  R=889/3و  211/3و  143/3مقیادیر) شیود   می استنباط 2همان گونه که از جدول

شود که بین عملکرد معلمان از یک سو و میزان  می معنادار شده استح بنابراین چنین نتیجه 334/3

مربت و معنیاداری وجیود دارد. یعنیی بیا بهبیود      ی  از دیگر سو، رابطه ها نگرش، امکانات و آگاهی آن

 یابد. می نیز بهبود ها آن آگاهی معلمان، عملکردنگرش، افزایش امکانات و باال رفتن میزان 

آیا نگرش، امکانات و آگاهی معلمان به طور معناداری قدرت پیش بینی عمیل   -1پرسش فرعی

 را دارد؟ ها کرد آن

ی  ی فوق از تحلیل رگرسیون چندگانه به شییوه ها جهت ارزیابی میزان قدرت پیش بینی مؤلفه

هم زمان استفاده شد.
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رسیونچندگانهبهرو همزمانبرایپیشبینیعملکردمعلمانازروینگر ،امکانات:رگ7جدول

ونگاهی

های  مت یر

 بین پیش
R R مت یر مالک

2
 F Df P Beta t P 

 نگرش
 

 عملکردمعلمان
11/3 82/3 98/81 

 

213,8 
 

333/3 

111/3 113/1 333/3 

 111/3 231/3 382/3 امکانات

 333/3 183/1 211/3 آگاهی

                                     334/3 >p   

 واریان :  با توجه به نتایج آزمون تحلیل 

 (334/3>p ،39/97 = (421,9F() بیین )نگیرش و    توان استنباط کرد که بین مت یر پییش می

وجیود دارد و   334/3خطی معناداری در سیطا  ی  رابطهآگاهی( و مت یر مالک )عمل کرد معلمان( 

باشید. مجیذور ضیریش     میی  هیا  معنیادار عمیل کیرد آن   ی  بینی کنندهنگرش و آگاهی معلمان، پیش

شود کیه نگیرش و    می است. بنابراین چنین نتیجه82/3همبستگی چندگانه )ضریش تعیین( برابر با 

 82توان می کندح بنابراین را تبیین می ها د آندرصد از واریان  عمل کر 82آگاهی معلمان ، روی هم

نسیبت داد. هیم    هیا  را به نگیرش و آگیاهی آن   درصد از ت ییرات مشاهده شده در عمل کرد معلمان

نسبت به  111/3شود که نگرش معلمان با ضریش بتای  می مشاهده (β)چنین بر اساس ضرایش بتا 

  ل کرد معلمان هست.معنادارتر عمی  آگاهی و امکانات، پیش بینی کننده



بقثونتیجهگیری

(. در کشور میا  4831شوند)تاشمن و اریلی، می هم چنان با بی توجهی روبه رو ها بیشتر نوآوری

ی جدید از منظر دقیق و علمی توجه نشده است و بیه عیالوه   ها نوآوری طرای  نیز به موضوع اشاعه

خطر ت ییر چهارچوب مفهومی نوآوری به مفهوم دیگیر در   ها در جریان استقرار بسیاری از این طرا

سازد)حسنی و  می عمل وجود دارد، به گونه ای که اجرای طرا را فاقد اثر یا حتی دارای تأثیر منفی

 تمیامی  دقییق  کنتیرل  و بررسیی  بدون درسی، یها در برنامه ت ییر (. بنابراین ایجاد4833احمدی،

 گردد. منجر مفید و اثربخش به ت ییرات تواند نمی آن در تأثیرگذار عوامل

ی پژوهش حاکی از آن است که عمل کرد معلمان در اجرای طرا توصیفی منطبق بیا  ها یافته 

طرا قصد شده، نبوده است و یا به عبارتی بین آنچه قصد شده وآن چه به طور عملی در حال اجیرا  

 شود. می آشکاری مشاهدهی  است فاصله

(، 2342) (، گیمبیا 4839) (، حسیینی 4893) نتایج تحقیق میرزامحمدینتایج این پژوهش با 

ی میؤثر، بیا چیالش مواجیه     ها ( که معلمان را در به کارگیری ارزیابی2333) ( و شپرد2331) اوبرگ
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دیده و عدم عملکرد صحیا معلمان را گزارش نموده اند و نیز عمده تیرین موانیع اجیرای صیحیا و     

ی خیود  هیا  ه روز نبودن آموزش معلمان عنوان کرده و در یافتهمؤثر طرا توصیفی را دشواری آن و ب

به شکاف موجود و ابهام در فاصله طرا تا عمل اشاره نموده اند، هم خیوانی دارد. در ایین راسیتا بیه     

و بیریج   2331ح اوبرگ و لیت وود،4834منظور کاهش فاصله بین طرا تا عمل بنا بر اعتقاد)شریفی،

بیه طیور    هیا  کند کیه اگیر ایین آمیوزش     می مان اهمیت ویژه ای پیدا( آموزش معل2331و همکاران،

ی جبیران ناپیذیری را در   هیا  و یا به صورت ناقص انجام پذیرد، خسارت صحیا و مؤثر صورت نپذیرد

   این فرآیند به جای خواهد گذاشت.

ی پژوهش نشیان داد کیه بیین نگیرش موجیود معلمیان و       ها نگرش معلمان، یافتهی  در زمینه

رسد معلمیان   می مورد نظر برای اجرای طرا فوق، تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی به نظر نگرش

عمیل کیرد معلمیان    ی  نگرش مورد نظر برای اجرای طرا ارزشیابی توصیفی را دارندح اما با مشاهده

شود که این سطا از نگرش، درجه ای از ثبات و کفایت را نشان نمی دهد که بنا  می چنین استنباط

معلیم بیه طیور جیدی و     ی  ( در ساختار اندیشیه 4833حسنی، احمدی و فتحی واجارگاه)ی  به گفته

بنیادی جذب شده و با ساختار ارزشی او هماهنگ شیده باشید تیا بیه سینجش صیحیا و عملکیرد        

 مناسش و مطلوب از جانش وی بیانجامد.  

( کیه خیو   4838د)( و مرتضیایی نیژا  4893ی حسیینی و مییرزا محمیدی)   ها نتایج فوق با یافته

را از موانیع اجیرای صیحیا     ها کافی آنی  ی سنتی ارزشیابی و عدم انگیزهها گرفتن معلمان به روش

الگوی فوق گزارش نموده اند و نگرش معلمان را نسبت به طرا فوق و اثربخشی آن مناسیش دییده،   

نی دارد. در این زمینیه  اما آن را به تنهایی برای اجرای موفقیت آمیز طرا کافی ندانسته اند، هم خوا

( باید اظهیار نمیود کیه در جرییان تحیول در نظیام       2331( و لیت وود)4839بر اساس نظر حسنی)

ارزشیابی تحصیلی و تحقق اهداف مورد نظر، آمادگی معلم بیرای پیذیرش تحیول و نیوآوری شیرط      

ل سیازد تیا   اصلی و اساسی است و ابتدا این معلم است که باید نگرش، تفکیر و دییدگاهش را متحیو   

 منجر به ت ییر در عمل گردد.

ی پژوهش نشانگر آن است که امکانات موجود معلمان در روی کرد اجیرای  ها هم چنین یافته

 طرا توصیفی از حد مورد نیاز کمتر است.

 نیژاد  ( و مرتضیایی 4893ی حسیینی و مییرزا محمیدی)   هیا  نتایج حاصل از این پژوهش با یافته

ی پرجمعییت، زمیان انیدک و    هیا  آموزان و کالس دانشیی، تعداد زیاد ( که عدم امکانات اجرا4838)

حجم زیاد کار و دشواری آن را از موانع و مشکالت اجرایی طرا گزارش نموده اند، هم خیوانی دارد.  

توان گفت که اگر چیه مهیارت در    می (2334) ( و لین4831در این باره براساس نظر مهرمحمدی )

آموزان، شیرط ضیروری بیرای کسیش      دانشزشیابی پیشرفت تحصیلی به کارگیری خوب ابزارهای ار

توانایی صعود در نظام آموزشی است، لیکن میزان موفقیت معلم در فرآینید ییاددهی ییادگیری بیی     
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و امکانات مورد نیاز برای اجرای صحیا ییک طیرا نیسیت و     ها ارتباط با فراهم آمدن عوامل، پدیده

عمیل، منجیر بیه    ی  ی نظری است که در مرحلهها جرایی طراعدم امکانات کافی یکی از مشکالت ا

آمیوزی   دانیش شیود. از نتیایج ایین تحقییق چنیین برمیی آیید کیه جمعییت           ها می اجرای ناقص آن

از یک طرف و از طرف دیگر ریز کیردن رفتارهیا و تحلییل آن و جزییی نگیری در       ی درسها کالس

اهداف طرا توصیفی است، از جمله عوامیل مهیم و   درسی، اعم از پرورشی و آموزشی که از ی  برنامه

تأثیرگذار در اجرای ناقص طرا بوده است که نا هم خوانی آشکاری بین طرا تا عمل را پدیید آورده  

 است.

ی آموزشی، کاری بسیار پیچیده و مهارتی علمی است که نیاز به درجیه  ها سنجش دست یافته

(. و ایین در حیالی اسیت کیه     4819ن، نقل از مهجیور ، و همکارا 4باالیی از مهارت فنی دارد )اورلیچ

روی کرد طرا توصیفی از حد مورد نظیر  ی  ی پژوهش نشان داد که آگاهی معلمان در زمینهها یافته

 در اجرای طرا داشته باشد. ها تواند تأثیر و ارتباط مستقیم بر عمل کرد آن می کمتر استح که این

( 2331( و اوبیرگ) 4839(، حسیینی) 4893رزا محمدی)ی میها ی این پژوهش با یافتهها یافته

از چگیونگی بیه کیارگیری     هیا  که معلمان را با چالش مواجه دیده و ناکیافی بیودن آگیاهی اکریر آن    

ی نوین را گزارش نموده اند، هم خوانی دارد. در این مورد خا  باید گفیت کیه هیر چیه     ها سنجش

وصیفی بیشتر باشد، ابزارهای این نوع ارزشییابی  اجرای ارزشیابی تی  میزان آگاهی معلمان در زمینه

را بهتر شناخته و با این پیش نیاز، عمل کرد بهتیری   ها و مهم تر از آن، کاربرد صحیا و به موقع آن

ی قصید شیده و از پییش طراحیی شیده، از خیود نشیان خواهنید داد.         هیا  در جهت رسیدن به هدف

به نمره بیرای تصیمیم    ها و تقریباٌ پنهان آنعمل کرد معلمان و متوسل شدن نامحسوس ی  مشاهده

آموزان، که در واقیع   دانشبرای نتیجه گیری دقیق تر در مورد عمل کرد  ها گیری و به بیان خود آن

ی کیفی بوده است، این پیام را با خیود بیه همیراه دارد    ها در تحلیل داده ها حاکی از عدم مهارت آن

ت. در این راستا توجه به تربیت معلیم و اصیالا و ت یییر    که آموزش معلمان به حد کفایت نبوده اس

ی آموزشی، عالوه بر اصالا و توجیه بیشیتر   ها ی آن، هم جهت با دگرگونی انتظارات از نظامها برنامه

کندح چرا که خطاهیای ذهنیی ایجیاد شیده در      می ی ضمن خدمت، اهمیت ویژه ای پیداها به برنامه

طرا توصیفی شده است قبل از هر چیز ابهامات حل نشده و  ذهن معلمان که منجر به اجرای ناقص

بایست مورد توجیه و   می رود که می خطاهای ذهنی موجود در ذهن مدرسان طرا توصیفی را نشانه

 عنایت جدی قرارگیرد.

 ها ، یافتهها بین مت یر نگرش، امکانات و آگاهی معلمان و عمل کرد آنی  در بخش تبیین رابطه

فوق و عمیل کیرد معلمیان وجیود داردح     ی  مستقیم و معناداری بین سه مؤلفهی  نشان داد که رابطه

 نییز بهبیود   هیا  یعنی با افزایش امکانات و باال رفتن آگاهی و نیز بهبود نگرش معلمان، عمل کیرد آن 

 

1. Orlich 
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 یابد. می

 دیچ(، هبی 4839(، حسیینی) 4893ی مییرزا محمیدی)  هیا  نتایج حاصل از این تحقیق با یافتیه 

( که عدم امکانات اجرایی و ناکافی بیودن انگییزه و   2332( و الچیور و تاردیف)2334(، لین)2338)

نگیرش،  ی  آگاهی معلمان را از موانع اجرایی طرا گزارش نموده انید، هیم خیوانی دارد. سیه مؤلفیه     

سیی در  امکانات و آگاهی بر اساس مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته، از جمله عوامل مهم و اسا

اجرای صحیا طرا ارزشیابی توصیفی و از عوامل تاثیر گذار در بهبود عملکرد معلمیان بیوده اسیتح    

کمی و کیفی آموزش معلمان و دیگر نیروهای شیریک و سیهیم درگسیترش ایین     ی  بنابراین توسعه

( و هر معلمی به عنیوان ییک راهنمیا و راهبیر     4839کند)حسنی، می روی کرد اهمیت ویژه ای پیدا

( و 4831ی جدید را در خیود بپرورانید)لطف آبیادی،   ها اید تالش کند تا قابلیت کشف و درک روشب

در قبال تحقق یا عدم تحقق اهیداف میورد نظیر آن احسیاس مسیووولیت کیرده و پاسیخگو باشید)         

ی  (. همچنین در بررسی قدرت پیش بینی عمل کرد معلمان از روی سیه مؤلفیه  4833مهرمحمدی،

ی نگرش و آگاهی به ترتیش پییش بینیی کننیده،    ها ش بتا، مشاهده شد که مؤلفهفوق بر اساس ضرای

دهنید و   میی  را بیشتر تحیت الشیعاع قیرار    ها به عبارتی عملکرد آن معنادار عملکرد معلمان هستند.

دیگر، عمل کرد معلمان را کمتر تحیت  ی  شود که امکانات در مقایسه با دو مؤلفه می چنین استنباط

 دهد. می الشعاع قرار

در اجرای صحیا یک  ها نتایج این تحقیق، معلمان را متوجه اهمیت نقش و تأثیر عمل کرد آن

به همراه دارد که فاصله و شکاف بین طرا تیا عمیل کیه بیه      ها سازد و این پیام را برای آن می طرا

ذیری ی جبیران ناپی  ها در اجرای طرا فوق ایجاد شده است، خسارت ها عمل کرد ناقص آنی  واسطه

معلم اسیت. هیم   ی  را به دنبال خواهد داشت که قبل از هر چیز مسووولیت پاسخ گویی آن به عهده

برای برنامه ریزان و دست اندرکاران امر آموزش از آن جهت که سرمایه گذاری دقیق  ها چنین یافته

و  هیا  رآموزش معلمان و مدرسان این طیرا و نییز فیراهم سیاختن ابیزا     ی  تر و عمیق تری در زمینه

کنید. عیالوه بیر آن، بیدون تردیید بیرای        می تجهیزات اجرایی آن ضرورت دارد، اهمیت خاصی پیدا

ی سنجش نوین و کیفی، بایستی با ابتکار برای ت ییر باورهای سنتی تیالش کیرد کیه    ها اجرای نظام

مسایل ی نادرست معلمان و دست اندرکاران ها و بینش ها مسلماٌ بدون فرهنگ سازی و ت ییر نگرش

تعلیم و تربیت، هر روش نو و جدید هر چند هم که کارآمد و مفیید باشید، بیی فاییده و غییر میؤثر       

ی بنییادی معلمیان و دسیت انیدرکاران امیر      هیا  خواهد بودح چرا که در حقیقت این باورها و نگیرش 

ی جدیید  هیا  آموزش، به موضوع یادگیری و سنجش است که از موانع جدی و مشیکالت ارائیه روش  

 باشد. می ش و ارزیابیسنج
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