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بررسی دیدگاه معلمان در رابطه با مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کیفی ـ توصیفی
در مقطع ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای برطرفکردن آنها
محمد مکوندی 
پذيرش نهايي1399/01/25 :

دريافت مقاله1398/12/09 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور شناسایی موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کیفی ـ توصیفی و اصالح و بهود این
طرح در مقطع ابتدایی انجام گرفته است .روش پژوهش کیفی بوده و ازلحاظ هدف میتوان آن را از نوع کـاربردی
دانست .جامعة آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی شهرستانهای آبادان و خرمشهر در سـا تح ـیلی 97-98
تشکیل دادند .نمونهگیری هدفمند بوده و باتوجهبه اشباع نظری 22نفـر انتاـاش شـدند .ابـگار گـردآوری دادههـا
م احبه نیمهساختاریافته بوده است و م احبهها ضبط و مکتوش شد .برای تجگیهوتحلیل دادهها از تحلیل محتـوی
استفاده شده است و م احبهها توصیف شدند .نتایج پژوهش نشان داد که رویگردانی از نظـام ارزشـیابی کیفـی ــ
توصیفی و گرایش به نظام ارزشیابی سنتی نمرهگرا ،تراکم باالی تعداد دانشآموزان در کالس درس و کمبود وقـت،
کمبود آموزش و پشتیبانی معلمان در ارتباط با طرح ارزشیابی کیفی ـ توصـیفی ،حجـم زیـاد محتـوای کتـاشهـای
درسی ،کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی و مشکالت معلمان ازجمله مهمترین موانع و مشکالت اجرایی طـرح
ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در مقطع ابتدایی از دیدگاه م احبهشوندگان بوده است.
کلیدواژهها :ارزشیابی؛ ارزشیابی کیفی ـ توصیفی؛ معلمان؛ کالسهای ابتدایی.

* دکتری مدیریت آموزشی ،مدرس گروه علوم تربیتی ،واحد اروند ،دانشگاه فرهنگیان ،خوزستان ،ایران
Mohammadmakvandi@yahoo.com
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مقدمه و بیان مساله
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،همواره یکی از مهمترین مسائلی است که در نظام تعلیموتربیت
رسمی ایران مطرح بوده است .اغلب معلمان وقتی که به ارزشیابی شاگردان مییاندیشیدد ،فکرشیان
متوجه تعریف محدود انواع آزمونهای کتبی و سؤاالت امتحانی میشود ،ولی باید بهخاطر داشیت
که بسیاری از ارزشگذاریهای ما براساس مشاهده فعالیتهایی است که شاگردان در درون مدرسه
انجام میدهدد؛ مثالً هدگامیکه وقتشداسی ،انجامدادن مطلوب فعالیتهیای آموزشیی ییا اسسیاس
عدم امدیت شاگردی را در مقایسه با شاگردان دیگر میسدجیم ییا دربیاره سیم همکیاری آنیان در
فعالیتهای آموزشی قضاوت میکدیم یا ابتکار شاگردی را در سل مسائل جدیید مییسیتاییم ،همیه
ارزشیابیهایی هستدد که بر مشاهدات رفتیار شیاگردان در درون مدرسیه و موقعییتهیای آموزشیی
استوار است (شعبانی.)1381 ،
ارزشیابی به معدای تعییین ارز

ییچ زییا ییا ارز

داوری دربیاره آن زییا گ تیه مییشیود و

ارزشیییابی پیشییرفت تحصیییلی عبییارت اسییت از مقایسییه نتییای بییهدسییتآمییده از سییدجل عملکییرد
یادگیرندگان با هدفهای آموزشی یا هدفهیای ییادگیری و تصیمیمگییری در ایین بیاره کیه آییا
فعالیتهای آموزشی معلمان و کوشلهای یادگیری دانلآموزان موفقیت آمیا بودهانید و بیه زیه
میاانی؟ (سیف.)1389،
این موضوع که ارزشیابی کالسی یکی از عوامل مؤثر در بهبود ییادگیری در کیالس درس
است ،در سالهای اخیر بسیار مورد توجه صاسبنظران قرار گرفته است .تحقیقات زییادی نییا از
سال  1980در جهان در رابطه با ارزشیابی و نحوه اجرای آن و تأثیر آن بر یادگیری دانلآموزان
انجام گرفته است (کمپ و تپروف1988 ،1؛ ترنر ،2000 ،2الزیور و تاردیف2002 ،3؛ لی هی ،لیون
و تامسون .)2005 ،4نتای زدین پژوهلهایی نشان میدهد که معلم میتواند با تغییر در طرز ت کر
و رو

کار خود در زمیده ارزشیابی تحصیلی ،آن را در خدمت بهبود یادگیری دانلآموزان قرار

دهد .براساس نتای همین پژوهلها ،بسیاری از کشیورها بیه بیازنگری در نظیام ارزشییابی اقیدام
نموده ،به الگوهای جدیدی که اندیشمددان برنامهریای درسی با عداوین ارزشیابی پویا ،ارزشییابی
1. kemp & Toperoff
2. Turner
3. Lachiver & Tardiff
4. Lehay , Lion & Tomson
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اصیل ،ارزشیابی فرایددمحور ،ارزشیابی عملکردی ،ارزشیابی پوشهای ،ارزشیابی کی ی یا توصی ی
مطرح سیاختدد ،روی آوردهانید (سسیدی و اسمیدی1383 ،؛ محبیی و اسیماعیلی .)1385 ،همپیای
تبوتاب جهانی برای تغییر در رویکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،کشور ایران نیا درمان بخشی
از مشکالت نظام آموزشی خود را تغییر در رویکرد ارزشیابی سیدتی نمیرهگیرا یافیت و همسیو بیا
پژوهلهای صاسبنظران عرصه تعلیموتربیت ایران در این مسیر گام برداشت.
ارزشیابی توصی ی ،الگویی کی ی است که تال

میکدد برخالف الگوهای رای ارزشیابی،

بهجای کمی ،ازطریق توجه به معیارهای برنامه درسیی و آموزشیی بیه عمیق و کی ییت ییادگیری
دانلآموزان توجه کدد و توصی ی از وضعیت آنها ارائه دهد و ارزشیابی را در خدمت ییادگیری
و آموز

قرار دهد (سصاربانی .)1385 ،علیرغم اهمیت ارزشیابی توصیی ی(کی ی) و ضیرورت

بهکارگیری آن در کالس درس ،این شیوه ارزشیابی بهخوبی مورد است اده قرار نمیگییرد .میرور
پژوهلهای انجامشده در سوزه ارزشیابی نشان میدهد سیهم ارزشییابی توصیی ی (کی یی) بسییار
نازیا است .این امر عدم توجه به موضوع و گستردگی مشیکل را در کیل نظیام آموزشیی بیر میا
نمایان میسازد که این فرایدد به دالیل مختلف توسی معلمیان میورد بییتیوجهی قیرار مییگییرد
(یادگارزاده.)1383 ،
نظام ارزشیابی توصی ی در دورة ابتدایی در ایران ،از سال تحصیلی  82-83با هیدف ایجیاد
تغییرات بدیادی در نظام موجیود ارزشییابی و باعداییتبیه رویکردهیای نیوین در فرایدید ییاددهی ی
یادگیری و شییوههیای اثیربخل ارزشییابی دانیلآمیوزان ،براسیاس دسیتورالعمل شیورای عیالی
آموز وپرور

در تعدادی از مدارس دوره ابتدایی اجرا شد .تأکید این نظام بیر تغیییر مقییاس

کمی ( )0-20به مقیاس کی ی (ارزشیابی توصیی ی) و ارزشییابی پاییانی بیه ارزشییابی تکیویدی ،و
بهکارگیری کارنامه توصی ی و اباارهایی برای سدجل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانلآموزان
متداسب با مقیاس موردنظر است (سسدی .)1382 ،این طرح براساس مصیوبه  ،769جلسیه شیورای
عالی آموز وپرور

به تاریخ  1387/4/18پم از ییچ دوره اجیرای آزمایشیی ،از سیال -1389

 1388در تمامی مدارس ابتدایی کشور ،بهاجرا گذاشته شده است .با اجرای تیدریجی ایین طیرح،
طی  5سال از سال تحصیلی  ، 88-89ابتدا پاییه اول و در سیدوات بعیدی بیهترتییب سیایر پاییههیا،
بهطورکامل تحت پوشل این طرح قرار گرفت (ریاسینژاد ،رزاقی ،عابدیدی ،نوییدادهیم.)1396 ،
امروزه در اغلب کشورهای اروپایی و امریکیایی و برخیی از کشیورهای صیدعتی آسییایی گیاار
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پیشرفت دانلآموزان بهصورت کی ی ارائه و از نمره بهصیورت محیا اسیت اده نمییشیود (واال و
دادفر .)1395،درسالساضر این طرح در کلیه پایههای دوره ابتدایی در کشور درسال اجراست.
در فصل سوم گاار

اجرای آزمایشیی طیرح ارزشییابی توصیی ی کیه در میدارس مدتخیب

کشور در سال تحصیلی  82-83اجرا شده است به مشکالت و مسائل اجرایی طرح به شیرح ذییل
اشاره شده است :بازنگری در اباارهای ارزشیابی و تدوین یچ مجموعه مدظم ،تجهیا کالسها به
مواد و وسایل آموزشی ،رعایت تداسب بیین دانیلآمیوزان و معلیم (سیداکثر  24بیه  ،)1کیاهل
محتوای کتابها و تداسب بین محتوا و ارزشیابی توصی ی ،ارتقیای دانیل و مهیارتهیای معلمیان
برای اجرای طرح ،توجیه کامل اولیا توس معلم مجری طرح و ناظران علمی ،پیلبیدی مدابع مالی
برای خرید تجهیاات ،سقوق معلمان مجری طرح و ناظران علمی ،تهیه نرمافاار مداسب با طرح و
بسترسازی و فرهدگسازی برای اجرای مطلوب طرح .در فصل زهارم گاار

که به فعالیتهای

کمیته نظارت بر اجرای طرح آزمایشی ارزشیابی توصی ی مربوط است ،از همزمانی اجرای طیرح
با طرحهای مشابهی همچون «بخوانیم و بدویسیم» ،زیادبودن سجم درسهیا ،ناآشیدایی معلمیان ،بیا
ابیاارهیای طیرح و کمبیود وقیت و ماهییت وقیت گییر الگیوی ارزشییابی بیهعدیوان کاسیتیهیا و
محدودیتهای مشاهدهشده یاد شده است .در فصل پدجم این گاار

که به تحلیل و جمعبدیدی

اختصاص دارد از"جلب توجه اولیا و معلمان بیه ابعیادی از ویژگییهیای دانیلآمیوزان ،کیاهل
اضطراب امتحان ،کاهل سرزنل و فشار روانی نمره بیست ،سذف شرمددگی بهدلیل اخیذ نمیرة
کم ،افاایل شداخت معلمان و میدیران بیا دیگیر شییوههیای ارزشییابی" بیهعدیوان نقیاط قیوت و
پیامدهای مستقیم طرح ارزشیابی توصی ی که اکثر استانها اعالم نمودهاند اشیاره شیده اسیت .در
گیاار

تحقیقیات گیروه انیدازهگییری و ارزشییابی آموزشیی ،پژوهشیگاه مطالعیات آمیوز

و

پرور  ،عمیدة نقطیه قیوت بیهعدیوان دسیتاورد طیرح ،کیاهل زشیمگیر و محسیوس اضیطراب
دانلآموزان ،بهبود نسبی نگر

دانلآموزان نسبت به کسب علم و دانل و گرایل به تحصییل

ذکر شده است .براساس مستددات پژوهشگاه آمیوز وپیرور  ،از اباارهیای متدیوع سیدجل در
روند اجرای طرح بهخوبی است اده نشده است (واسد ارزشیابی توصی ی معاونت آموز

عمومی،

.)1384
یکی از عمیدهتیرین مشیکالتی کیه درسیالساضیر اجیرای ایین طیرح بیا آن مواجیه اسیت،
خ مشیها و اهدافی که سیاستگذاران درراستای تحقق ارزشیابی توصی ی بهدنبال آندد ،در اجرا
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با مشکالت فراوانی روبهروست.تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده است .بیه عقییده رسیتگار
( )1382است اده از اباارهای ارزشیابی کی ی ی توصی ی ازجمله پروژه ،فرصتهای همکاری مثبت
بین دانلآموزان در کالس درس را افاایل میدهد .خو خلیق و پاشیا شیری ی ( )1385بیه ایین
نتای رسیدند که طرح ارزشیابی توصی ی در تحقق برخی از اهداف پیلبیدیشده ازسوی شورای
عالی ،موفق و در بسیاری از موارد ،ناموفق بوده است .در طول سه سال اجرای آزمایشی ارزشیابی
توصی ی ،دومین هیدف کمیسییون معیین شیورای عیالی ،آمیوز وپیرور

یعدیی ارتقیای سیط

بهداشت روانی ازطریق افاایل بهداشت روانی محی یاددهی ی یادگیری کامالً تحقق یافته است.
اما دیگر اهداف مهم پیلبیدیشده یا کامالً تحقق نیافتهاند یا زمیدههای تحقیق آنهیا هدیوز فیراهم
نشده است .از جمله این اهداف میتوان به مواردی زون :بهبود نگر

دانیلآمیوزان نسیبت بیه

یادگیری ،افاایل ماندگاری ذهدی (دوام و پایداری یادگیری( ،توجیه بیه اهیداف سیطوح بیاالتر
سیطهشداختی ،تعمیق یادگیری ،افاایل فرصت یادگیری با مشیارکت والیدین در امیر ییاددهی و
یادگیری ،کاهل سساسیت والدین نسبت به نمره ،ایجاد فرصت اصالح برای دانلآموزان و معلم
برای رفع کاستیهای فرایدد یادگیری ،است اده از بازخوردهای فرایددی در مسیر بهبود ییادگیری،
بهکارگیری انواع اباارهای مت اوت سدجل توصی ی ،اشاره کرد.

پیشینه پژوهش
مهمترین عامل سد راه اجرای موفقیتآمیا طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی ،زییادبودن تعیداد
دانلآموزان در کالس درس است (سیدری1388،؛ سسنپور1390،؛ اصیالنپیور1391،؛ هوشییار،
 .)1397نادری ( )1388نیا کافینبودن میاان آمیادگی مجرییان بیرای پیذیر

طیرح را مهیمتیرین

ضعف در اجرای طرح بیان کرده است .سامدی ( )1388بیشترین مشیکل طیرح ارزشییابی کی یی ی
توصی ی مربوط به امکانات پشتیبانی (معلم راهدما ،کالس های ضیمن خیدمت و کی ییت برگیااری
کالسها) ذکر کردند .مالییی دسیتجردی ( )1389مشیکالت مربیوط بیه مقولیه طراسیی ارزشییابی
توصی ی ازنظر معلمان درسد زیاد و ازنظر والدین تا سدودی وجود دارد .بیرمیپور ( )1389به ایین
نتییای دسییت یافییت کییه ازنظییر سیاسییتگییذاران باییید در زمیدییه مقولییههییای بسترسییازی مداسییب،
توانمددسازی و آموز  ،نگاه نظام مدد بیه اجیرای طیرح و راهبردهیای ارتبیاطی تیال هیای بیشیتر
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صورت گیرد؛ اما در رابطه با مقولی نظیارت و پشیتیبانی ،کمیتیه نظیارت وظیایف نظیارتی خیود را
به خوبی انجام داده است .ازنظر مدیران استانی ،پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ،ایجاد تعامل میان
مجریان در مداطق و شهرستان ها ،برقراری پل ارتباطی بین وزارتخانه ،مداطق و شهرستانها بیهخیوبی
صورت گرفته ،اما در زمیده فراهمسازی دورههای ضمنخدمت مداسیب و سیازوکارهای انگیاشیی
نیاز به تال های بیشتری اسیت .سیاعی ارسیی و محمیدزاده ( )1389بیه ابهیام رو هیای قضیاوت
معلمان درباره پیشرفت تحصیلی دانلآموزان و سردرگمشدن بچهها با این شیوه ارزشییابی ،اذعیان
کردهاند .بیرمیپور ،شریف ،جع ری و مولوی ( )1390دریافتدید کیه بیهترتییب ،عوامیل میدیریتی،
عوامل مرتب با معلم ،عوامل فیایکی و روانی و عوامل ایجادکددده جو تعامل و تشیریچ مسیاعی
بیشترین تأثیر را بر اجرای طرح ارزشیابی توصی ی در مدارس دوره ابتدایی کشور داشتهاند.

فیجانی ،سی ی و ناطقی ( ) 1391به این نتیجه رسییدند کیه افیاایل بهداشیت روانیی بیا کیاهل
استرس ناشی از نمره ساصل میشود ،اما بهنظر میرسد دسیتاورد ارزشییابی کی یی ی توصیی ی طیی
یچ دهه اجرا ،عالوهبر ازبین بردن استرس ناشی از نمیره کیه همیان اسیترس مضیر اسیت ،مدجیر بیه
کمرنگ شدن استرس م ید شده است .درواقع ،استرس خ یف ،ماندد آمادگیداشتن قبل از امتحان،
استرس م یدی است که به فرد سرعتعمل بیشتری خواهد بخشید.
کرمعلییان ،جع یری هرنیدی و عبیادی ( )1392اظهیار کردنید کیه مییاان مشیکالت اجیرای
ارزشیابی کی ی توصی ی در ارتباط با هر زهیار مؤل یه موردبررسیی بیاالتر از سید متوسی اسیت.
همچدین ،بین دیدگاه پاسخگویان باتوجهبه عوامل جمعیتشداختی (جیدم ،سیمت ،تحصییالت و
سابقه خدمت) ت اوت معدیداری مالسظه نشده است .مؤل ههای بررسیشده عبارتدد از .1 :عداصر
برنامه درسیی شیامل :اهیداف ،محتیوا ،رو هیای ییاددهی یی ییادگیری و زمیان؛  .2فیراهمسیازی
پیلنیازها ،شرای  ،امکانات محی و مدابع آموزشی؛  .3دانل ،مهارتهای فعلی معلمان و مدیران
و آموز های ضمنخدمت و  .4رو ها و اباارهای گردآوری ،نگهداری و ساماندهی دادهها.
کشتیآرای ،کریمی علویجه و فروغی ابیری ( )1392موانیع و زیاللهیای پییل روی طیرح
ارزشیابی توصی ی از دیدگاه معلمان در سیطه هیای تربییت بیا مدیابع کالبیدی و آموزشیی ،آمیوز
صحی معلمان ،توجیه والدین ،عوامیل سیازمانی ،مییاان تداسیب برنامیه هیای درسیی ،ارتبیاط مییان
آموز وپرور

و دانشگاه ،عدم همکاری والدین ،نحوه است اده از اباارهیای ارزشییابی توصیی ی،

فرایدد یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانلآمیوزان هسیتدد و در سیطیههیای م یاهیم

بررسی دیدگاه معلمان در رابطه با مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در مقطع ابتدایی ...

187/

جدید تعلیموتربیت زالشی وجود ندارد.
رفعتی و خاوری ( )1395مهم تیرین موانیع اجیرای ارزشییابی توصیی ی در میدارس ابتیدایی را
کمبود وقت و زمان در کالسهای زددپایه ،سجم زیاد محتوای کتابهای درسی ،سجم زیاد کیار
برای اجرای درست ارزشیابی توصی ی مثل تهیه اباارهای ارزشیابی (پوشه کیار ،زیچلیسیت سییاه
رفتار و غیره) ،نیاز به معلمان آموز دیده در زمیده ارزشییابی توصیی ی ،خسیتگی شیغلی بیهواسیطه
سجم زیاد کار ،نیاز به امکانات و تجهیاات زیاد برای اجرای طرح ،نداشتن انگییاه و رغبیت کیافی
برای اجرای طرح ،ارتقای خودبهخودی و کمسوادشدن دانلآموزان ،نیاز به همکیاری بیشیتر بیین
معلمان و متخصصان تعلیموتربیت ،ایجاد سردرگمی در اولیا و معلمان بهدلیل ناآشدایی با مضامین و
م اهیم طرح ،ذکر کردند.
مرتضویزاده ،نیلی ،نصر اص هانی و سسدی ( )1397به ایین نتیای رسییدند کیه کمبیود وقیت
(سسییدی و اسمییدی1383 ،؛ کلهییر1384 ،؛ سسیینپییور1390 ،؛ موسییدیان1391 ،؛ محمییدی1390 ،؛
اصالنپور1391 ،؛ رفعتی و خاوری ،)1395 ،وجود پایههای مختلف در کالس درس ،ترجی دادن
ارزشیابی کمی بر ارزشیابی کی ی ی توصی ی ،فقدان آمیوز

و پشیتیبانی معلمیان در زمیدی طیرح

ارزشیابی کی ی ی توصی ی ،سواس پرتی دانلآموزان هدگام ارزشیابی ،کمبود فضیا ،امکانیات و
مواد آموزشی ازجمله مهمترین موانع و مشیکالت اجراییی طیرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی از
دیدگاه مصاسبهشوندگان بوده است.

هوشیار ( )1397بهصورتکلی روشدگر سیه دسیته از مسیائل ازجملیه نامشیخ

بیودن م هیوم

ارزشیییابی توصییی ی ،مسییائل مربییوط بییه مجریییان (معلمییان و مییدیران) ،مسییایل مربییوط بییه اولیییا و
دانلآموزان است .برایناساس گستر

پژوهلها در زمیدیه ارزشییابی کی یی ی توصیی ی در سیایر

مداطق کشور بهویژه مداطق محروم و روستاها ،دورههای آموز

ضیمن خیدمت و ارتقیای کی ییت

آموز ها به معلمان و اسیت اده از اباارهیای مداسیب و صیحی ارزشییابی ،جلسیات تیوجیهی بیرای
افاایل آگاهی والدین ،جلب همکاری اولیا ،کاهل تعداد دانلآموزان و کاهل تراکم کالسها
بهعدوان راهکارها پیشدهاد میشود.
ارزشیابی توصی ی با ویژگیی هیایی همچیون تأکیید بیر ارزشییابی تکیویدی و فرایدیدی بیهجیای
ارزشیابی پایانی ،تغییر مقییاس هیای فاصیلهای ( )0-20بیه مقییاسهیای ترتیبیی ،تدیوع در اباارهیای
جمعآوری اطالعات و تغییر در ساختار کارنامه میتواند موجیب افیاایل بهبیود کی ییت ییادگیری
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گردد .تدوع در اباارهای جمعآوری اطالعات باعث کاملبودن اطالعات در سیوزههیای گونیاگون
یادگیری درجهت تصیمیمگییری بیرای بهبیود آن و لیذتبخیل و مسیتمربیودن آن مییگیردد .بیا
وجوداجرای این طرح از دهه  80در کشور ما ،هدوز شیاهد وجیود نقیاط ضیعف مشیکالت اجیرای
درست آن هسیتیم و نقیاط قیوت ،همچدیان میورد غ لیت واقیع شیده اسیت .باتوجیهبیه یافتیههیای
پژوهلهای انجامشده ،مسئله اصلی پژوهل ساضر ،بررسی مشکالت اجیرای ارزشییابی کی یی ی
توصی ی در مدارس ابتدایی میباشد .هدف کلی از اجرای این پژوهل ،تعیین مشیکالت اجیرای
ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مدارس ابتدایی بهمدظور ارائه راهکارهای مداسب درجهت بهبود آن
است .برای دستیابی به این هدف ،سؤاالت زیر بررسی شده است.
 .1مهمتیرین موانیع و مشیکالت اجراییی طیرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی در مقطیع ابتیدایی
کدامدد؟
 . 2راهکارهای رفع مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مقطع ابتدایی کدامدد؟

روش شناسی پژوهش
رو

پژوهل ساضر ،کی ی بوده و ازلحاظ هدف میتوان آن را از نیوع کیاربردی قلمیداد

کرد .جامعه آماری این پژوهل شامل  600ن ر از معلمان مقطع ابتدایی در شهرستانهیای آبیادان و
خرمشهر در سال تحصیلی 98ی 97میباشدد که از بین آنها  22ن ر با رو

نمونهگییری هیدفمدید

براساس تجربه بیل از بیست سال سابقه تدریم در مقطع ابتدایی انتخاب شدند .قبیل از مصیاسبه
نسبت به محرمانهبودن اطالعات اطمیدان داده شد .طی زدد مصاسبه پایانی ،محقق بیه ایین نتیجیه
رسید که مضامین درسال تکرارشدن است .بدابراین سجم نمونه بیا رسییدن بیه دادههیای تکیراری
یعدی اشباع دادهها متوقف شد .اباار گیردآوری دادههیا ،مصیاسبه نیمیهسیاختاریافتیه اسیت کیه بیا
بهرهگیری از آن به شداسایی مشکالت و جمعآوری دادهها پرداخته شد .مصاسبه ،ابااری است که
امکان بررسی موضوعهای پیچیده ،پیگیری پاسخها با پیداکردن علل آن و اطمیدانیافتن از درک
سؤال ازسوی مدابع اطالعاتی را فراهم میسازد .اباار مصاسبه به زدد ن یر از متخصصیان و اسیاتید
علوم تربیتی داده شده تا نظرات و اصالسات خود را اعالم کددد .برای اعتباربخشی به مصیاسبه از
10ن ر از معلمان مقطع ابتدایی است اده شد .سپم مشکالت موجود در سؤاالت مصاسبه شداسایی و
برطرف شد .از گروههای کانونی بهمدظور تعیین راهکارهای سیل مشیکالت اسیت اده شیده اسیت.
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گیروههای کیانونی شییوهای بیرای جمیعآوری داده های کی یی اسیت کیه افیراد را در ییچ بحیث
گروهی غیررسمی (ییا زدیدین بحث) پیرامون موضوعی خاص یا مجموعیهای از موضیوعات وارد
مییکدید (ویل کیدسون .)2004 ،1افیراد گیروه کیانونی معلمیانی بودنید کیه طی یی از تجربیههیای
موردنظر در مقطع ابتدایی را دارا بودند .محقق بیهعدیوان رهبیر گیروه سیؤالهیایی را متداسیب بیا
مشکالت کشفشده تهیه کرده و در گروه مطرح و سعی کرده است درراستای اهیداف تحقییق،
بحث را هدایت کدد و افراد پاسخهای خود را ارائه کردند .این جلسات بین  60تیا 90دقیقیه طیول
کشید .برای تجایهوتحلیل دادهها از تحلیل محتوی است اده شده است و مصیاسبههیا میورد ت سییر
قرارگرفت .تحلیل محتوا ،الگویی است تا به کمچ آن بتوان براساس آن ویژگیهیای زبیانی ییچ
متن گ ته یا نوشتهشیده را بیهطیور واقیعبیدانیه ییا عیدیی و بیهطیور نظیاممدید شیداخت و از آنهیا نییا
استدتاجهایی درباره مسائل غیرزبانی یعدی درباره ویژگیهای فردی و اجتماعی گویدده یا نویسدده و
نظرات و گرایلهای وی نمود .تحلیل محتوا ازجمله الگوهای مهمی است که پژوهشگران بهوییژه
در مباسث مدیریت اطالعات و ارتباطات براساس این رو  ،به وارسی دادههای خیود مییپردازنید
(رضوانی .)1389 ،پم از مصاسبههای انجامشده ،پیاده شدند .سیپم مقیوالت اصیلی درون میتن
شداسایی و طبقهبددی شدند .آنگیاه مشیکالت فهرسیت و تعیدیل شید و میوارد مشیابه ترکییب و
درنهایت مشکالت محوری شداسایی شدند.

یافتهها
سؤال اول :مهم ترین موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی یی ی توصیی ی در مقطیع ابتیدایی
کدامدد؟
بعد از انجام مصاسبه و تحلیل آنها ،زدد مضمون اصلی بهعدوان مشکل اجرای طرح ارزشییابی
کی ی ی توصی ی در مقطع ابتدایی شداسایی شدند که درادامه به بیان آنها میپردازیم.
 .1رویگردانی از نظام ارزشیابی کی ی ی توصی ی و گرایل به نظام ارزشیابی سدتی نمرهگرا
از عوامییل مهییم موفقیییت طییرحهییای جدییید همراهییی مجریییان و ذین عییان میییباشیید .تحلیییل
مصاسبهها نشان می دهد که برخی از معلمان با طیرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی همراهیی ندارنید.
1. Wilkinson
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بیشتر معلمان ابتدایی زه آنهایی که در دانشسراهای مقدماتی (4ساله) آموز
که در مراکا تربیت معلم (2ساله) و ستی در دانشگاهها آموز
آشدا شده اند و رو

دیدهاند و زه آنهایی

دییدهانید ،بیا رو

قیدیم آمیوز

توصی ی را قبول ندارند و بیشتر قائل بیه نمیره هسیتدد .مصیاسبهشیونده دیگیر،

خوگرفتن معلمان به رو های ارزشیابی سدتی و ناآشدایی با مضامین و م اهیم طرح جدید را عدوان
کرده است .یکی دیگر از مصاسبهشوندهها عدوان کرد که معلمان انگیاه کافی برای اجرای صیحی
طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی ندارند .مصاسبهشونده دیگر عدوان کیرد کیه در آمیوز
ت اوت بین نمره  17و  16به وضوح مشخ
خوب ،خوب ،قابل قبول و نیاز به تال

نمیرهای،

است ،اما در طرح توصیی ی میا فقی  4مقییاس (خیلیی

بیشتر) را داریم و هرکدام از این مقیاسها طیف گستردهای

از نمرات را دربرمیگیرند .برخی از مصاسبهشوندگان اشاره داشتدد که این شیوه ارزشیابی بیا رفیتن
دانلآموز به مقاطع باالتر می تواند مشکلساز شود؛ برای همیه دروس بیهکیار گرفتیه شیده اسیت؛
دانلآموز نمی تواند نقاط قوت و ضعف خود

را در امتحان ارزیابی کدد.تحلیل مصاسبهها نشان

میدهد که والدین دانلآموزان با الگوی ارزشیابی کی ی ی توصی ی همراهی ندارند .درواقع ،آنان
یکی از مشتریان اصلی این طرح هستدد ،اما نمیتواندد با آن ارتباط برقرار کددد و ارزشیابی کمیی
را بهتر میپسددند .همچدین دانلآموزان بهعدوان مخاطبان اصلی این طرح ،ارزشیابی کمی را بهتر
میپسددند .عادتهای فرهدگی زه از ناسیه والیدین و زیه از ناسییه دانیلآمیوزان (بیهتبیع تماییل
والدیدشان) زدین گرایشی را شدت میبخشدد.

 .2تراکم باالی تعداد دانلآموزان در یچ کالس درس و کمبود وقت
یکی دیگر از مضمون هایی که در ارزشیابی کی ی ی توصی ی پربسامد ظیاهر شیده تعیداد زییاد
دانلآموزان در یچ کالس درس و کمبود وقت میباشد .پودمور ( )1998به این نتیجه رسیید کیه
دانلآموزان سالهیای اولییه دبسیتان در کیالسهیای کیمجمعییت ،بیازدهی بیشیتری دارنید .اکثیر
مصاسبه شوندگان به مشکالتی ازجمله تعیداد دانیلآمیوزان کیالس بیشیتر از  35ن یر؛ سجیم زییاد
محتوای کتاب ها؛ کمبود وقت برای تدریم و بررسی تکالیف دانلآموزان؛ پرداختن به ساشیهها؛
انواع زچلیستها (علوم ،هدیهها ،اجتماعی) و کل پوشه کار اشاره داشتدد.
 .3کمبود آموز

و پشتیبانی معلمان در ارتباط با طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی
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اهمیت رشد سرفهای معلمان بهدلیل تشدید زیالل هیای پییل روی آنیان در سرفیه معلمیی و
افاایل انتظارات مردم از کی یت آموز

است (گانسر .)2000 ،1معلمان ،نهتدها یکیی از متغیرهیای

نیازمدد تغییر بهمدظور بهبود نظامهای آموزشی هستدد ،بلکه مهیمتیرین عامیل ایجادکددیده تغیییر نییا
محسوب می شوند .این وضعیت دوگانه معلمان در اصالسات آموزشیی ،بیهعدیوان یکیی از عداصیر
اصلی و مجری تغییرات ،رشد سرفهای معلمان را به سوزهای درسیالرشید و زیاللبرانگییا تبیدیل
کرده است (ویلگاس ریمر .)2003 ،2در دنیای امروز هیچ سازمانی را نمیتیوان بیینییاز از آمیوز
ضمن خدمت کارکدان خود دانست .ازاین رو یچ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی هیر ییچ از
دستگاههای دولتی براساس آییننامه اجرایی ماده  150قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتمیاعی
و فرهدگی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای دوره های ضیمن خیدمت کارکدیان اختصیاص داده
شده است .بهتبع این تصمیم آموز وپرور

ایران با هدف افاایل کیارآیی و اثربخشیی معلمیان،

رشد توانمددی های ایشان متداسب با توسعه دانل و فدیاوری ،رشید فضیایل اخالقیی ،بهبیود روابی
انسانی ،همهساله هایدههای قابل توجهی را برای آموز

نیروی انسانی تحت پوشل خود تخصی

میدهد (اورنگی ،قلتیا  ،شیهامت ،پورسیلیمانی .)1390،یکیی از میوارد پرتکیرار در مصیاسبههیا
درخصوص مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مقطع ابتیدایی کمبیود پشیتیبانی
آموزشی از معلمان است .ظاهراً آموز های دادهشده در این زمیده به اندازة کافی نبوده است .این
مشکل از مشکالت عمومی معلمان در طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی است.

 .4سجم زیاد محتوای کتابهای درسی
تولید و بهرهگیری از کتاب های درسی در کشورهای مختلیف جهیان بیه دو شییوه متمرکیا و
غیرمتمرکا انجام مییشیود .در اییران ،اسیت اده از کتیابهیای درسیی بیهصیورت متمرکیا صیورت
می گیرد ،اما در کشورهایی نظیر انگلستان ،استرالیا ،زالندنو ،امریکا و سوئد بهکارگیری کتابهیای
درسی غیرمتمرکا است؛ بیه ایین رو

ال ییچ برنامیه ملیی درسیی اعیالم مییشیود کیه
کیه معمیو ً

هدف های آن روشن است و مدرسهها میکوشدد به هدف های برنامیه ملیی نادییچ شیوند و هییچ
الاامی وجود ندارد که از یچ کتاب درسی واسد برای رسیدن به این هدفهیا کمیچ بگیرنید .در

1. Ganser
2. Reimers- Villegas
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اغلب اوقات ،ممکن است معلم از بیین مدیابع زییادی کیه وجیود دارد مدیابعی را گیایدل نمیوده و
دراختیار دانلآمیوزان قیرار دهید (آهدگیری .)1383 ،اکثرییت مصیاسبهشیوندگان از سجیم زییاد
کتاب های درسی شکایت داشتدد و میگ تدد که این سجم مطالب در کتابهیا بیا رو

ارزشییابی

کی ی ی توصی ی تداسبی ندارد.
 .5کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی
فضا ،امکانات و میواد آموزشیی شیامل سییاط مدرسیه ،فضیای سیبا ،کیالسهیا ،آزمایشیگاه،
کارگاه ،زمین ورز  ،سرویم بهداشتی ،کتابخانه ،رسانه های آموزشی و کمچآموزشیی ،مراکیا
رایانه و مراکا دیداری و شدیداری هستدد که برای محی آموز

و ییادگیری درنظیر گرفتیه شیده

است .برخیی از میدارس امکانیات و میواد آموزشیی مداسیبی دراختییار ندارنید کیه بتواندید از آنهیا
درراستای طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی است اده کددد .اکثر مصاسبهشیوندگان متیذکر شیدند کیه
امکانات آموزشی کمیی در مدرسیه خیود دارنید و برخیی اظهیار داشیتدد کیه هییچگونیه امکانیات
آموزشی و کمچ آموزشی در مدرسه خود ندارند .همچدین فضای کالس درس هیچگونه تداسیبی
با استاندارد سرانه تعداد دانیل آمیوز در کیالس را نیدارد و بیین الاامیات طیرح ارزشییابی کی یی ی
توصی ی با امکانات مدرسه نیا تداسبی برقرار نیست .سؤال جدی این است که آیا نباید بین طرسی
که بهعدوان یکی از نوآوریهای نظام آموزشی در زدد دهه گذشته تلقیی شیده اسیت ،بیا شیرای

موجود مدارس ،تداسب الزم وجود داشته باشد؟
 .6مشکالت معلمان
نقل معلم به عدوان یکی از ارکان اساسی نظیام آموزشیی هیر کشیور مشیخ
نهایت تال

اسیت .معلمیان

خود را برای رسیدن به اهداف آموزشی تعیینشده بهکار میبرند .در سیالهیای اخییر

شاهد بودیم که ارزشیابی کی ی ی توصی ی زسمات مضیاع ی را بیر دو

معلمیان تحمییل کیرده و

نتای نامطلوب ساصل از این نوع ارزشیابی بهمثابه سرخوردگی برای آن دسته از معلمانی است کیه
میخواهدد به همه دانلآموزان باتوجهبه همه ت اوتهایشان نگاه داشته باشدد .معلمان بیرای بهبیود
وضعیت یاددهی ی یادگیری زسمات زیادی مییکشیدد  ،ولیی هرقیدرهم توانیا باشیدد بیا ایین تعیداد
دانلآموز و سجم کار ،خسته و فرسوده میشوند و کمکم از بازدهی آنهیا کاسیته مییشیود .اکثیر
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مصاسبهشوندگان اشاره داشتدد که فشار روانی و جسمی پردامدهای بر معلمان وجیود دارد؛ ازجملیه
افت شدید جایگاه و شأن معلمان ناد دانلآموزان ،نافرمانی ،بینظمی و کمتوجهی دانلآمیوزان
به معلمان که از عوامل اصلی بروز و تشدید این فشارهای روانی میباشدد .آنها اذعان نمودند که
این مسئله ،فشار مضاعف (جسمی و بیشتر روانی) را در فرایدد تدریم بر آنها ،تحمیل کرده است.
سؤال دوم :راهکارهای رفع موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی یی توصیی ی در مقطیع
ابتدایی کدامدد؟
پم از بحث و بررسی به تعدادی راهکار دست یافتیم.
 .1ترجی دادن ارزشیابی کمی بر ارزشیابی کی ی ی توصی ی
هر سه گروه مخاطب اصلی این نوع ارزشیابی یعدی معلمان ،والدین و دانلآموزان ارزشییابی
کمی را بر ارزشیابی کی ی ی توصی ی ترجی دادنید .بیرای رفیع ایین مشیکل زدید راهکیار پیشیدهاد
میشود.
الف) برای ایدکه دانلآموزان ارتباط بهتری با ارزشیابی کی ی ی توصی ی برقرار کددید ،معلمیان
از اباارهای متدوع این نوع ارزشیابی در موقعیتهای مختلف است اده کددد .بازخوردهای قابلفهمیی
به بچه ها داده شود و خود آنها را در ارزشیابی شریچ کدیم ،به نظرات و پیشدهادات آنها توجه کدیم
و تکالیف متدوع و هدفدار به آنها بدهیم.
ب) برگااری دورههای آموزشی سضوری و غیرسضوری ،کارگاههایی بیرای معلمیان برگیاار
شود و انتخاب معلمان موفق بهعدوان مدرس ،معرفی سایت های مرتب با این شیوه ارزشیابی ،بحیث
و تبادل نظر در شورای معلمان و است اده از تجربه دیگران ،ارائه بروشور ،نقید و بررسیی پوشیههیای
کار ،برقراری ارتباط مستمر با کارشداسان این طرح ،مجهاکردن همه مدارس به سامانههای هوشمدد
رایانهای ،برگااری مسابقات کتابخوانی با رویکرد ارزشیابی توصی ی ،دردسیترسبیودن پوشیههیای
بچهها (هم برای دانلآموز و هم برای اولیا).
ج) برگااری کالسهای آموز
رو

خانواده با محوریت آموز

کی ی ی توصی ی تا والدین با این

آشدا گردند ،در اجرای آن مشارکت داشته باشدد و به اهمیت مشارکتشان در فرایدد ارزشیابی

پی ببرند .الزم است بهطور مستمر با اولیای دانلآموزان جلساتی برگاار شود .والدین میتواندد در
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تدریم معلم را مشاهده کددد.

 .2تعداد زیاد دانلآموز در یچ کالس درس و وقتگیربودن
بیرای برطیرفکیردن ایین مشیکل مییتیوان از ایین راهکارهیا اسیت اده کیرد :سجیم تکییالیف
دانلآموزان کم شود ،باتوجهبه نیازها و ت اوتهای فردی دانلآموزان به آنها تکلیف داده شیود،
از دانلآموزان برتر برای کمچ به اداره کالس کمچ گرفته شود ،جلسیات تیوجیهی بیرای اولییا
برگاار شود که دانل آموز را در مدال راهدمایی کددد تا بیشتر و بهتر بیا معلیم همکیاری و همراهیی
کدد ،از قراردادن زددین دانلآموز شلوغ و بیلفعال در یچ کالس اجتداب شود ،از تشویق زبانی
است اده شود ،به دانلآموزانی که با معلم همکاری میکددد کارت تالشیگر داده شیود ،اسیت اده از
دانلآموزان بیهعدیوان معلیم ییار ،قیراردادن ییچ صیددلی در کیالس بیه اسیم صیددلی پیشیرفت و
دانلآموزانی که پیشرفت و موفقیت داشتدد می تواندد روی آن صددلی بدشیددد که معموالً این کیار
هم باعث ایجاد اعتمادبهن م در دانلآموزان میشود و هم این دسیته از دانیلآمیوزان همکیاری
بیشتری در اداره کالس دارند ،گروهبددی دانلآموزان و تقسیم کار بین آنها ،ارزشیابی گروهی ،به
اولیا آموز

داده شود تا دروس فرزندشان را در مدال بررسی کددید ،داشیتن طیرح درس سیاالنه و

روزانه .اگر معلم هرکدام از موارد یادشده را بهدرستی اجیرا کدید ،سیبب صیرفهجیویی در وقیت
میشود.
 .3کمبود آموز

معلمان و پشتیبانی از آنها در زمید طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی

بازدید مستمر کارشداسان و بازرسان طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی از کالسهیای معلمیان و
بررسی مشکالت این طرح و کمچ به رفع آنها ،برگااری جلسات هیماندیشیی بیا آنهیا ،برگیااری
جلسات پرسل و پاسخ ،برگااری کالسهای روانشداختی ،ارزشییابی والیدین و دانیلآمیوزان از
معلمان درصورتی که از این طرح آگاهی داشته باشدد ،خودارزیابی معلمان ،برگااری کارگیاههیای
آموزشی م ید و پربار با بهکارگیری مدرسان باتجربه ،نه خستهکددده وکمبازده ،فراهمنمودن وسایل
و تجهیاات کمچآموزشی در هر کالس ،برگااری کالسهای آموز
آسان با معلمان ازطریق ایجاد سایتهایی برای آموز
 .4کاهل سجم زیاد محتوای کتابهای درسی

آنان.

خانواده ،برقیراری ارتبیاط

بررسی دیدگاه معلمان در رابطه با مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در مقطع ابتدایی ...

195/

البته در کشور ما کتابها بهصورت متمرکا زاپ میشوند و مداطق و معلمان دخل و تصیرفی
در آنها ندارند ،ولی پیشدهاد میگردد که از سجم کتابها کاسیته شیود .سجیم محتیوای برخیی از
کتابها متداسب با پایه تحصیلی و زمان تدریم نیست.
 .5کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی
مشکل کمبود فضا صرفاً با بارگترشدن کالسها امکانپذیر است و طبعیاً در شیرح وظیایف
معلم نیست .البته می توان برخی از کالسها را در فضای آزاد برگاار کرد .اگر فضیای الزم وجیود
نداشته باشد میتوان پوشه کار را به والدین دانلآموزان داد و همراه خود به مدال ببرند و ه تهای
یچ بار به مدرسه بیارند و به معلم تحویل دهدد .سپم معلم بررسی نماید و مستددات جدید را در
آن قرار دهد و به والدین برگرداند .در هرکالس یچ کمید دییواری درسیت شیود و پوشیه کیار
دانلآموزان را در آن قرار دهدد و هرزمانی که معلم و دانلآموز به آن نیاز داشیتدد دردسیترس
باشد .البته خیلی از مدارس این کمد را دارند .برای امکانیات مییتیوان از وسیایل کمیچآموزشیی
دستساخته دانلآموزان است اده کرد یا کیتهای آموزشی و لوسههای خاص هیر درس را میورد
است اده قرار داد.
 .6مشکالت معلمان
برای کمکردن مشکالت معلمان میتوان از معلیمییار ،اولییای دانیلآمیوزان ییا ییچ و زدید
دانل آموز کیه نسیبت بیه بقییه وضیعیت بهتیری دارنید ،اسیت اده کیرد کیه بیرای بررسیی تکیالیف
دانل آموزان به معلم کمچ کددد .مثالً پوشه کار دانلآموزان را بررسی و به آنها بازخورد بدهدد.
می توان از اولیای دانل آموزان برای طراسی و تاییپ سیؤاالت کمیچ گرفیت ،پخیل فییلمهیای
آموزشی درراستای مطالب درسی درجهت کمکردن بار مسئولیت معلم که در این مدت اسیتراستی
کرده باشد ،مجهاکردن کالسها به سامانههای هوشمدد و رایانهای ،ترتیبدادن اردوهیای ت ریحیی
برای معلمان درجهت کاهل فشار روانی ،دادن تقدیرنامه و امتیازهیای میالی بیه معلمیان ،فرسیتادن
معلمان با هایده آموز وپرور

به مسافرتهای ت ریحی و گردشی ،برقرارکردن مردودی.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی یکی از نوآوریهای مهیم در آمیوز وپیرور

کشیورمان

میباشد که قادر است با ارائ زهره جدیدی از اهداف و اباارهیای ارزشییابی ،تحیولی جدیید در
نظام آموزشی و تحوالت بدیادین و گستردهای در مؤل ههای دیگر آمیوز وپیرور
ارزشیابی کی ی ی توصی ی ،طرح جدیدی است کیه تیال

ایجیاد کدید.

مییکدید زمیدیهای را فیراهم سیازد تیا

دانلآموزان در کالس درس با شادابی و نشاط بهتر ،بیشتر و عمیقتر مطالب درسی را یاد بگیرند.
در پژوهل ساضر سعی شد تا فیارغ از هرگونیه قضیاوتی درمیورد درسیتی ییا نادرسیتی دییدگاه
معلمان ،ادراک و باورهای آنها را درمیورد دو سیؤال اساسیی بررسیی کدییم؛ مهیمتیرین موانیع و
مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی -توصی ی در مقطع ابتدایی کدامدد؟ راهکارهای رفع موانع
و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مقطع ابتدایی کدامدد؟
هرزدد مصاسبه کی ی با نمونه محدودی از مشارکتکدددگان ،نمیتواند نتای قابیلتعمیمیی
را بهلحاظ آماری دربرداشته باشد ،اما میتواند الیههای پدهان و عموماً مغ ولمانده در این سیوزه
را بیشتر آشکار نماید .نتای پژوهل نشان داد که کمبیود وقیت از مهیمتیرین موانیع اجیرای طیرح
ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مقطع ابتدایی می باشید .زیون معلیم در هیر جلسیه بایید فعالییتهیای
مختل ی برای دانل آموزان انجام دهد که یکی از آنها ارزشیابی کی ی ی توصی ی اسیت .انجیام ایین
فعالیت نیاز به مدت زمان مداسبی دارد که کمبود وقت از موانع اجرای درست این طیرح مییباشید.
نتییای اییین تحقیییق مبدیییبییر وقییتگیربییودن ارزشیییابی توصییی ی بییا نتییای تحقیقییات (سسییدی و
اسمدی1383،؛ کلهر1384،؛ سسنپور1390،؛ موسدیان1391،؛ محمدی1390،؛ اصیالنپیور1391،؛
کشتیآرای ،کریمی و فروغیی ابیری1392،؛ رفعتیی و خیاوری1395،؛ مرتضیویزاده ،نیلیی ،نصیر
اص هانی و سسدی ،)1397،همسو میباشد.
مانع مهم دیگر بر سر راه اجرای طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی ،تعداد زیاد دانلآمیوزان در
یچ کالس درس است که با وقتگیربودن طرح همخوانی دارد؛ یعدی تعداد زیاد دانیلآمیوزان
سبب میشود تا معلمان وقت کافی برای اجرای درست طرح ارزشیابی را نداشته باشدد .نتیجه ایین
تحقیق بیا نتیای تحقیقیات (سییدری1388،؛ سسینپیور1390،؛ اصیالنپیور1391،؛ هوشییار1397،؛
مرتضویزاده ،نیلی ،نصر اص هانی و سسدی ،)1397،همسو میباشد.
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سجم زیاد محتوای کتاب های درسی از دیگر موانع اجرای طرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی
میییباشیید ،اییین نتیجییه بییا نتییای تحقیقییات (میرزامحمییدی1390،؛ شیییروانی1388،؛ خییو خلییق و
شری ی ،1389،رفعتی و خاوری )1395،همخوانی دارد.
وقتی معلم درسال ارزشییابی دانیلآمیوزان اسیت ،گیاهی نیوع ارزشییابی و نیوع بیازخورد
مشکالتی را بههمراه دارد که معلم باید برای هرکدام از این کارها و رفع مشکالت دانلآمیوزان
زمانی را اختصاص دهد ،وجود دروس مختلف و باالبودن سجم آنهیا میوانعی هسیتدد کیه سیبب
اجرای نامداسب ارزشیابی کی ی ی توصی ی میشوند .در این زمیده یکی از مصاسبهشوندگان گ ت:

ترجی دادن ارزشیابی کمی بر کی ی در نتیجه اصرار زیاد دانلآموزان و والدین آنها به دادن نمره
بهجای بازخورد توصی ی سبب میشود اجیرای ایین طیرح بیا میانع روبیهرو شیود .یکیی دیگیر از
مصاسبهشوندگان گ ت :وقتی به دانلآموزان بازخورد توصی ی داده میشود ،سؤال میکددد نمره
من زدد است ،توضیحات معلم آنها را قانع نمیکدد ،والدین هم بازخورد را قبول ندارند و اصرار
به دادن نمره میکددد .میرزامحمدی ( )1390در پژوهل خود ،مهمترین موانع مرتب با معلمان در
اجرای ارزشیابی توصی ی را خوگرفتن معلمیان بیه رو هیای سیدتی ارزشییابی پیشیرفت تحصییلی
گاار

نموده است .اسمدی ،صمدی و موسدیان ( )1394اظهار داشیتدد کیه تعیدادی از معلمیان،

ارزشیابی سدتی (نمرهای) را بهتر از ارزشیابی کی ی ی توصی ی میدانستدد ،زون معتقید بودنید کیه
"نمره بیست به دانلآموزان انگیاه میداد".
کمبود آموز

معلمان و عدم پشتیبانی آموز وپرور

درخصوص اجرای طیرح ارزشییابی

کی ی ی توصی ی عامل دیگری است که مانع اجرای طرح میشود .خیلیی از معلمیانی کیه مشیغول
بهکار هستدد ،تازهکارند و آموز

کافی در این زمیده کسب ندمودهاند و دورههای برگیاار شیده

هم رضایتبخل نبوده است و در طول سال تحصیلی پشتیبانی الزم جهت ارائه اطالعات بیشتر در
زمید زگونگی اجرای طرح داده نمیشود .بررسیهای پژوهشگران دیگیری زیون (کلهیر1384،؛
سامدی1388،؛ میرزامحمدی1390،؛ اصالنپور1391،؛ موسدیان ،)1391،نیا ساکی از آن است که
معلمان بهخوبی درباره این الگو آموز

الزم ندیدهاند و فهم درستی از آن ندارند.

عامل دیگر ،کمبود فضا ،امکانات و مواد آموزشی است .وجود تعداد زیاد دانلآموز در یچ
کالس درس ،کمبود فضا برای نگهداری پوشه کار دانلآموزان و کمبود شدید میواد آموزشیی و
کمچآموزشی باعث میشود تا معلم نتواند این طرح ارزشیابی را بهدرستی اجرا کدید .عیالوهبیرآن
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در تهیه رسانههای آموزشی برای کالس های ابتدایی زیاد توجه نشده است .نتای این تحقیق با نتای
تحقیقات سامدی ( ،)1388سسدی( ،)1382خو خلیق و شیری ی ( ،)1389بیرمییپیور و همکیاران
( ،)1390کشتیآرای ،کریمی علویجه و فروغی ابیری( ،)1392کیه کمبیود امکانیات و تجهییاات
مداسب را از مشکالت و ویژگیهای اساسی در اجرای طرح بیان کرده بودند ،با تأکید و اهمیتیی
که معلمان و مدیران بر لاوم تهییه ایین امکانیات دارنید ،در ییچ راسیتا قیرار دارد .میرزامحمیدی
( )1390نیا در پژوهل خود ،به عدم قابلیت اجرای الگوی ارزشیابی توصی ی بیرای کیالسهیای
باالتر از  15تا  20دانلآموز ،اذعان مینماید .نتای ارزیابی مواد آموزشی نشان داد که تجهیاات
کتابخانهای و کارگاهی دراختیار معلمان در وضعیت نامطلوبی بوده است .نامطلوببودن امکانات
را در نتای تحقیقات رضاییکیا ) )1391و اسمدلو دهدوی ) )1392میتوان شاهد بود.

آخرین عاملی که می تواند بر اجرای طرح ارزشیابی تأثیر داشته باشد ،مشکالت معلمان اسیت.
تأملی در دیدگاههای معلمان ،نشان از ذهدیت مد یی آنهیا بیه ارزشییابی توصیی ی بیهدلییل اثیرات
نامطلوبی است که در کاهل شور و شوق و انگیاه تال

در دانلآموزان داشته است .این یافتهها

توس برخی پژوهلهای داخلی نظیر (موسوی و شری ی1387 ،؛ سسیدی )1390 ،نیا تأییید شیده
است .بهاعم تاپیا و پارادو ،)2006(1است اده صحی و متداسب از رویکردهای سدجل ،میتواند به
افاایل انگیاه یادگیری در دانلآموزان بیدجامد .بدابراین ،باتوجهبه نقل مهم سدجل در ارتقای
کی یت پیشرفت تحصیلی دانلآموزان (پاوری2012،2؛ سیددالر ،)2011،3ضرورت توجه بیه آثیار
مخرب این ضعف برشمرده شده ،بیلازپیل اسساس میشود .به باور آنها ،ارزشییابی توصیی ی و
بروز و تقویت این سم در ذهدیت دانلآموزان ،که زیای دست معلمان نیست ،اثیرات مخیرب
بسیاری بر فرایدد یاددهی یادگیری داشته است که این امیر در درجیه اول موجیب ضیربهخیوردن
دانلآموزان میشود و در فرایدد کار نیا صدمات و فشارهای خواسته یا ناخواستهای را بر معلمان
برجای نهاده است.
خوگرفتن معلمان به رو های سدتی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و عدم انگیاه کافی معلمان
در اجرای صحی الگوی ارزشیابی کی ی ی توصی ی و دشواربودن اجرای الگوی ارزشیابی کی ی ی

1. Tapia & Pardo
2. Pavri
3. Sindelar
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شده که با نتیای تحقییق میرزامحمیدی

( ،)1390نیا همخوانی دارد.
درنهایت میتوان گ ت کالسهای مقطع ابتدایی بهعلت وجود شرای و ویژگیهای خاصی
که دارند دارای مشکالت و مسائل مت اوتی هستدد و این ت اوت در مشکالت و موانع اجرای طرح
ارزشیابی کی ی ی توصی ی هم دیده میشود .تعیین موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کی ی
یی توصیی ی و برطیرفنمیودن ایین مشیکالت سیبب اجیرای درسیت آن مییشیود .درایینراسیتا
آموز وپرور

میتواند فضای مداسبی را با آموز

معلمان در زمیدههای مختلف فراهم نماید تیا

این طرح ارزشیابی نیا به صورت درست اجرایی شود و نتای مطلوبی از آن گرفته شود.
 .1باتوجهبه ذهدیت مد ی برخی از معلمان ابتدایی نسبت به اثربخشی زچلیستها و فرمهایی
که الزم است تا برای هریچ از دانلآموزان در کالس درس ،تکمیل نمایدد ،پیشیدهاد مییشیود
ضیمن آمیوز

نگیر

محیور معلمیان درخصیوص زیسیتی و زراییی تکمییل ایین فیرمهیا ،بیا

مدطقیکردن تعداد دانلآموزان در کالسها و همچدین شداسایی و رفع مشکالت فیرمهیا ،تیدابیر
الزم اتخاذ شود.

 .2باتوجهبه فشار روانی و جسیمی پردامدیه بیر معلمیان ابتیدایی ،ضیرورت دارد تیا نسیبت بیه
شداسایی عمیقتر آن ،پژوهلهای مستقل و جامعی انجام پذیرفته و راهکارهایی برای کاهل این
فشار و بهبود شرای

آنها درنظر گرفته شود.

 .3برگااری جلسات پرسل و پاسخ بین معلمان و مجریان و متخصصان ایین طیرح ،جلسیات
ه تگی یا ماهانه با معلمان مقطع ابتدایی تا بهطور مستمر کار خیود را ارزشییابی نمیوده و از نقیاط
قوت و ضعف خود در اجرای این طرح آگاه شوند.

 .4پیشدهاد میشود نظارت بر کار معلمان بهصورت جلسات تبادل تجربه بیین معلمیان برگیاار
شود .اگر در این جلسات معلمان رو

کار همدیگر را نقد کددد و فق به بازدید از کالسهیای

همدیگر اکت ا نکددد؛ مطمئداً همین گروه همکاران میتواندد بهترین ناظران باشدد.
 . 5بررسی مجدد و نظرسدجی از معلمان دوره ابتدایی درخصوص نحیوه بهتیر و میؤثرتر اجیرای
طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی در مدارس ابتدایی.
 . 6انجیام آزمایشیی طیرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی بیرای مقطیع متوسیطه دور اول در سیال
تحصیلی آتی و طراسی دورههای آموز

ضمنخدمت برای معلیمن دوره ابتدایی بهمدظور آشدایی
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هرزهبیشتر آنها با طرح ارزشیابی کی ی ی توصی ی.
 .7ایجاد بانچ اطالعاتی کامل و مدسجم از معلمیان باتجربیه و متخصی

بیا ذکیر قابلییتهیا و

توانمددیهای آنها و نحوه تماس با آنها.
 .8درراستای تأمین و فراهمساختن امکانات ،شرای و مدابع آموزشیی موردنییاز بیرای اجیرای
ارزشیابی کی ی ی توصی ی ضمن بازنگری در برنامههای تربیت معلم و تربیت دبیر و معرفی مبیانی
ارزشیابی کی ی ی توصی ی پیشدهاد میشود بازنگری در نسبت آماری تعداد دانلآموز به معلیم و
کاهل جمعیت کالسی انجام و در زمیده بازسازی محی یادگیری کیالس و مدرسیه متداسیب بیا
رویکردهای جدید یادگیری و آموزههای انسانگرایانه آن توجه ویژه مبذول شود.
 .9تدارک آموز

سرفهای معلمان و مدیران و برنامههای دانلافاایی بهمدظور ارتقای سیط

علمی مجریان درراستای تقویت مهارتهای موردنیاز اجیرای طیرح ارزشییابی کی یی ی توصیی ی،
ازجمله :مدیریت بازخورد مؤثر ،مدیریت پوشه کار و مهارت بهکارگیری رو های خودسدجی و
مهارتهای ارتباطی و برگااری نشستهای علمی برای انتقال تجربیات و یافتههای اقیدام پژوهیی
معلمان در زمیده اجرای ارزشیابی کی ی ی توصی ی.
 .10ازطریییق رسییانه ملییی اجییرای آمییوز هییای خییانواده بییرای اولیییای دانییلآمییوزان و خییود
دانلآموزان با است اده از اساتید مجرب و فیلمهای مستدد کوتاه یا انیمشینهای زیبا مثل اسیت اده از
آن در فیلم های کوتاه علی ساکتی ییا برنامیه کیودک عمیو پوررنیگ ییا خالیه شیاهدونیه و فییلم و
مستددهای کوتاه جذاب.

منابع
آهنگری ،مریم ( ،)1383داشتههای ما و دیگران؛ میگگرد تطبیقی کتاشهای آموزشـی و مقایسـه سـایر کشـورها بــا
ایران ،جوانه.13-22 :)83(8 ،
احمدلو دهنوی ،میثم ( ،)1392اثرباشی دوره آموزش ضمنخدمت فاوا بـرای معلمـان دوره متوسـطه شهرسـتان
مالیر براساس مد کرک پاتریک .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامهریگی درسی ،دانشـگاه تربیـت معلـم
تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
احمدی ،پروین؛ صمدی ،پروین و موحیـان ،زهـره ( ،)1394عملکـرد آموزگـاران در تهیـه و بـهکـارگیری ابـگار
جمعآوری و ساماندهی اطالعات در ارزشیابی توصیفی ـ کیفـی .ف ـلنامه مطالعـا
.)36(9

برنامـه درسـی ایـران،
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اصالنپور ،سااوت ( ،)1391بررسی چگونگی کاربرد ابگارهای ارزشیابی کیفی توصیفی توسط معلمان مجـری در
دبستانهای بندر انگلی .پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی ـ گرایش برنامهریگی درسی ،دانشـگاه
پیامنور ،مرکگ تهران.
اورنگی ،عبدالمجید؛ قلتاش ،عباس؛ شهامت ،نـادر و پورسـلیانی ،مالمعلـی( ،)1390بررسـی تـیثیر آمـوزشهـای
ضمنخدمت بر عملکرد حرفهای معلمان شهر شیراز ،ف لنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی مرودشت .95-114 :)5(2 ،
بیرمیپور ،علی؛ شریف ،م طفی؛ جعفری ،سیدابراهیم و مولوی ،حسین ( ،)1390شناسایی و اولویتبندی عوامـل
مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور ،مجله علمی -پژوهشی «پـژوهشهـای
برنامه درسی» انجمن مطالعا

برنامه درسی ایران.)2(1،

بیرمیپور ،علی ( ،) 1389بررسی تحلیلی ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی کشور و ارائه یـک چـارچوش
نظری برای اجرای مناسب آن ،پایاننامه دکتری ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان.
حامدی ،هاجر ( ،)1388ارزشیابی از اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی در استان سمنان ،پایـاننامـه کارشناسـی
ارشد ،دانشگاه الگهرا.
حسنپور ،م ،)1390( .ابگارهای ارزشیابی توصیفی و چالشهـای پـیش روی اجـرای آن ازنظـر معلمـان و مـدیران
مدارس ابتدایی تبریگ ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی مرند.
حسنی ،محمد ( ،)1382راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی ،تهران :دفتر آموزشوپرورش پیشدبستانی.
حسنی ،محمد و احمدی ،حسین ( ،)1383گگارش اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصـیفی در مـدارس منتاـب
کشور در سا تح یلی  ،82-83تهران:پژوهشگاه آموزشوپرورش.
حسینی ،فهیمهالسادات ( ،)1390بررسی نگرش معلمین و والدین درخ وص کاربست ارزشیابی کیفی توصیفی در
بهبود فرایند یاددهی یادگیری و سالمت روحی روانی دانشآموزان مدارس ابتدایی پایه او شـهر تهـران در
سا تح یلی ، 89-90پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
ح اربانی ،زهرا ( ،)1385ارزشیابی توصیفی بستری برای پرورش خالقیت ،ماهنامه پیوند.22-29 :)320(،
رفعتی ،محسن و خاوری ،ابوذر ( ،)1395بررسی چالشهای اجرای ارزشیابی کیفـی توصـیفی در مـدارس ماـتلط
دوره ابتدایی منطقه گلتپه سا تح یلی  ،94-95مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی.
حیدری ،جعفر ( ،)1388بررسی مشکالت اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی پایه او تا چهارم مـدارس ابتـدایی
استان ایالم در سا تح یلی  ،1387-88پایاننامه کارشناسی ارشد.رشته برنامهریگی درسـی ،دانشـگاه تربیـت
معلم تهران.
خوشخلق ،ایرج ( ،)1385بازنگری در روشهای سنجش و نقش آن در اصالحات آموزشی ،مجموعه مقـاالت و
اولین همایش ارزشیابی تح یلی.135-148 :
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خوشخلق ،ایرج و شریفی ،حسنپاشا ( ،)1385ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مـدارس ابتـدایی
برخی از مناطق آموزشی کشور ( ،1384-85ف لنامه تعلیموتربیت.117-144 :)4(22 ،
خوشخلق ،ایرج و شریفی ،حسنپاشا ( ،)1389گگارش ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در پایههـای
چهارم و پنجم ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور ،طرح پژوهشی ،پژوهشکده تعلیموتربیت.
ریاحینژاد ،حسین؛ رزاقی ،هادی؛ عابدینی ،احمـد و نویـدادهـم ،مهـدی ( ،)1396مجموعـه م ـوبات شـورای عـالی
آموزشوپرورش ،چاپ او .
رستگار ،طاهره ( ،)1382ارزشیابی در خدمت آموزش :رویکردهای نو در سـنجش و ارزشـیابی باتیکیـدبر سـنجش
مستمر و پویا و بازخورد مؤثر به دانشآموزان در فرایند آموزش ،تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
رضاییکیا ،فرشید ( ،)1391ارزشیابی عناصر برنامه درسی دوره ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمـان
ابتدایی کوهدشت در سا  ،90-91پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامـهریـگی درسـی ،دانشـگاه خـوارزمی
تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
رضوانی ،روحاهلل ( ،)1389تحلیل محتوا ،فصلنامه پژوهش.651-692 :)9(1 ،
ساعی ارسی ،ایرج و محمدزاده ،شاپور ( ،)1389بررسی نگرش مدیران ،معاونان و معلمان و والدین دانـشآمـوزان
ابتدایی درباره طرح ارزشیابی توصیفی ،فصلنامه علوم تربیتی.110-129 :)6(2،
سیف ،علیاکبر ( ،)1389روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش ،تهران :نشر دوران.
شیروانی ،جال الدین ( ،)1388بررسی نگرش معلمان و مدیران مجری ارزشیابی توصیفی نسبت به طرح ارزشیابی
توصیفی ،شورای تحقیقات استان ایالم.
شعبانی ،حسن ( ،)1381مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) ،سازمان مطالعه و تدوین کتـب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ دوازدهم.
فیجانی ،نفیسه؛ سیفی ،محمد و ناطقی ،فائگه ( ،)1391تیثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تح یلی و سالمت روان
دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.129-146 :)3(4 ،
کرمعلیان ،حسن؛ جعفری هرندی ،رضا و عبادی ،سیدحسین ( ،)1392بررسی مشـکالت اجـرای ارزشـیابی کیفـی
توصیفی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدائی ،رویکردهای نوین آموزشـی ،دانشـکد علـوم تربیتـی و
روانشناسی دانشگاه اصفهان.)18(2 ،
کلهر ،منوچهر ( ،)1384بررسی میگان تحقق اهداف طرح ارزشیابی توصیفی در اسـتان قـگوین ،شـورای تحقیقـات
سازمان آموزشوپرورش استان قگوین.
کشتیآرای ،نرگس؛ کریمی علویجه ،اکرم و فرومی ابری ،احمدعلی ( ،)1392شناسایی موانع و چالشهای اجـرای
طرح ارزشیابی توصیفی ،پژوهش در برنامهریگی درسی.53-68 :)12( 2 ،
محبی ،عظیم و اسماعیلی ،مجید ( ،)1385تدریس و ارزشیابی با رویکرد فرایند محـور ،تهـران :انتشـارات آزمـون
نوین.
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محمدی ،توفیق ( ،)1390ماهیت ارزشیابی و بررسی چالشهای تبدیل ارزشیابی کمینگر به ارزشیابی کیفینگـر در
دوره ابتدایی ،پایاننامه کارشناسی ارشد فلسفه آموزشوپرورش ،دانشگاه تهران.
مرتضویزاده ،سیدحشمتاهلل؛ نیلی ،محمدرضا؛ ن ـر اصـفهانی ،احمدرضـا و حسـنی ،محمـد ( ،)1397واکـاوی
دیدگاه معلمان درخ وص مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در کـالسهـای چندپایـه و ارائـه
راهکارهایی برای رفع آنها ،پژوهش در برنامهریگی درسی.80-93 :)30( 2 ،
مالیــی دســتجردی ،ســمیه ( ،)1389بررســی مشــکالت ارزشــیابی توصــیفی کیفــی از دیــدگاه معلمــان و والــدین
دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سا تح ـیلی  ،1388-89پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه
اصفهان.
موحدیان ،زهره ( ،)1391بررسی عملکـرد معلمـان زن مجـری برنامـه ارزشـیابی توصـیفی (کیفـی) دبسـتانهـای
شهرستان فراشبند در تولید و بهکارگیری ابگارهـای ارزشـیابی کیفـی توصـیفی ،پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد،
دانشگاه الگهرا تهران.
موسوی ،فرانک و شریفی ،حسنپاشا ( ،)1387ارائه مد مناسب بـرای بهبـود وضـعیت موجـود نظـام راهنمـایی
معلمان مدارس ابتدایی ،اندیشههای تازه در علوم تربیتی.109-136 :)1(4 ،
میرزامحمدی ،محمدحسن ( ،)1390بررسی موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتـدایی
استان زنجان و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت آن ،طرح پژوهشی ،سازمان آموزشوپرورش استان زنجان.
38ـ نادری ،مهین ( ،)1388بررسی چالشها و چشماندازهای طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه مدیران ،معلمان و
کارشناسان مجری در مدارس ابتدایی اسـتان چهارمحـا و باتیـاری ،پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه
اصفهان.
واحد ارزشیابی توصیفی معاونت آموزش عمومی ( ،)1384گگارش اجرای آزمایشی طـرح ارزشـیابی توصـیفی در
مدارس منتاب کشور در سا تح یلی  ،82-83اردیبهشت .84
واال ،رضا و دادفر ،سحر ( ،)1395نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراش ،افگایش اعتمادبـهنفـس و یـادگیری
دانشآموزان دوره ابتدایی از دیدگاه آموزگاران (مطالعه مـوردی :آموزگـاران مـدارس ابتـدایی دوره او و دوم
شهرستان دماوند) ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقا

مدیریت آموزشی.)29(1،

هوشیار ،فاطمـه ( ،)1397چـالشهـای اجـرای ارزشـیابی توصـیفی (کیفـی) در مـدارس ،سـومین کنفـرانس ملـی
رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ،محمودآباد ،مؤسسه علمی پژوهشی ISR-دانشـگاه فنـی و حرفـهای
کشور – آموزشوپرورش محمودآباد.https://www.civilica.com/Paper-NERA03 NERA03_339.html ،
یادگارزاده ،مالمرضا ( ،)1383بررسی مشکالت روشهای ارزشیابی تکوینی رایـج در مـدارس ابتـدایی همـدان و
ارائه راهبردهایی برای بهبود آن ،طرح پژوهشی سازمان آموزشوپرورش.
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