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 چکیده

د از ورآبانشهر  ییدر مدارس ابتدا یفیتوص یفیک یابیارزش  طرح یاجرا یهدف پژوهش حاضر، واکاو

وهش و روش پژ یوهش کاربردطرح است. نوع پژ تیفیمنظور ارتقا کبه یبرنامه درس انیمجر دگاهید
 یفیصتو یفیک یابیطرح ارزش یپژوهش، معلمان مجر یاست. جامعه آمار یدارشناسیاز نوع پد یفیک

ه بر اساس نفر از معلمان مذکور است ک 13شهرستان نورآباد و حجم نمونه شامل  ییمدارس ابتدا

 لیوتحلهیساختارمند( است. تجز ریمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه )غهدف یریگنمونه

 یررسته است. پرسش پژوهش به دنبال بمتن صورت گرف یمحتوا لیها با استفاده از روش تحلداده
ز آن است از ا یپژوهش حاک یهاافتهیاست.  یفیتوص یفیک یابیطرح ارزش یهابیو آس هاچالش

اند ارتبازبماند عب شدهینیبشیبه اهداف پ دنیطرح از رس شدندیکه باعث م ییهابیمعلمان آس دید

امکان  اطالعات، یآورجمع یتنوع ابزارها ،یکمبود زمان آموزش ها،اسیاز: روشن نبودن واژگان مق

طرح،  یاطول اجر ضمن خدمت در یهانبودن کارگاه یباالتر، کاف هیبه پا فیارتقاء دانش آموزان ضع
س رقابت حنسبت به طرح، کاهش  نینشدن والد هیتوج ،یآموزش یهانشدن مدرسان کارگاه هیتوج

زمان  و اتاطالع یآورجمع یبا ابزارها یدرس یهاعدم تناسب حجم محتوا و مطالب کتاب زه،یو انگ

لب اطالعات در غا ریشدن و مشکل بودن تفس یاقهیروشن نبودن اهداف طرح، سل ،یآموزش

ر ازخورد دگرفتن ب و یابیگم ماندن دانش آموزان در ورود به مقاطع باالتر وعدم ارزسردر ها،اسیمق
 سال از معلمان. انیطول و پا
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 مقدمه

یابی به ستناپذیر از فرایند یاددهی یادگیری است. ارزشیابی دارزشیابی بخشی جدایی

ها را برای ایجاد وظایف کند و آناهداف یادگیری برای معلم و یادگیرنده را فراهم می

کند. همچنین به یادگیرنده در مورد یادگیری خود بازخورد یادگیری مناسب هدایت می

و ارزشیابی  1دهد. دو نوع عمده ارزشیابی در یادگیری وجود دارد: ارزشیابی تکوینیمی

های مگام با تحوالت ایجادشده در زمینه روانشناسی تربیتی در اکثر نظام. ه2تراکمی

آموزشی رویکرد ارزشیابی تراکمی به سمت ارزشیابی تکوینی سوق پیدا کرد. ارزشیابی 

عنوان « مایکل اسکریون آن را به  1967تکوینی پدیده جدیدی نیست. اولین بار در سال 

بلوم آن را به کالس  1969( و در سال 1967، 3ونتوصیف کرد )اسکری« بهبود برنامه درسی

وسیله معلمان در فرایند مدت بههای کوتاهعنوان ارزیابی با آزموندرس ارتباط داد و به

ارائه بازخورد و »زعم وی هدف ارزشیابی تکوینی یاددهی یادگیری بکار برده شد. به

(. ارزشیابی تکوینی 1969، 4لومیادگیری است )ب –اصالحات در هر مرحله از فرایند یاددهی 

طور طبیعی و همراه با تحوالت حوزه روانشناسی تربیتی از رفتارگرایی به ساختن گرایی به

که بر نقش فعال یادگیرنده در فرایند یاددهی و یادگیری و ساخت دانش توسط او تأکید 

شده است که یلتبد "5ارزشیابی برای یادگیری"های اخیر به یافته و در سالدارد، تکامل

در ارزشیابی  ویژه پاول بلک و دیل ویلیام قرارگرفته است.موردتوجه محققان بسیاری به

های تحصیلی یادگیرنده است که برای یادگیری هدف اصلی از ارزشیابی، پیشرفت و موفقیت

کند. بیشتر بر یادگیری از طریق فرایند آموزشی و تحقق نیازهای یادگیرنده تأکید می

شوند و برای غلبه بر مشکالت ن یادگیرندگان از نقاط ضعف و قوت خودآگاه میهمچنی

( ارزشیابی تکوینی را 1998(. بلک و یلیام )2015)بارتلت،  .شوندشان هدایت مییادگیری

و اطالعاتی را  گیردهایی که توسط معلمان و یادگیرندگان انجام میعنوان کلیه فعالیتبه

یادگیری که با آن درگیر  –های یاددهی اصالح و تغییر فعالیتعنوان بازخورد برای به

 اند.کند، تعریف کردههستند فراهم می
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 رزشیابی،اضرورت و همگام با تحوالت جهان در زمینه با توجه به آنچه گفته شد، بنا به

هایی را درزمینه بهبود گیرندگان نظام آموزشی کشور در طی چند سال اخیر اقدامتصمیم

شده در این زمینه اجرای های انجامترین اقداماند. یکی از مهمم ارزشیابی انجام دادهنظا

احل طرحی به نام ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور است که مر

ساس اشود. بر همین آزمایش آن به اتمام رسیده و در حال حاضر در سراسر کشور اجرا می

شده است. الگوی های آن در کشور پرداختهتحلیل آسیبدر این پژوهش به بررسی 

تر ارزشیابی مستمر، درصدد آن است تا با عنوان نسخه کاملتوصیفی به- -ارزشیابی کیفی 

. (1382ای متفاوت، خود را در بدنه نظام آموزشی مستقر نماید )حسنی و کاظمی شیوه

شته وپرورش روبرو گبدنه آموزش توصیفی، با تقاضای اجتماعی زیادی از –ارزشیابی کیفی 

ن را آاست. بسیاری از مدیران مدارس و مناطق آموزشی کشور امیدوارند که بتوانند 

ستمر( میابی جایگزین شیوه سنتی ارزشیابی تحصیلی نمایند. طرح امتحانات دو نوبته )ارزش

و  ت اشاعههای توجه عمیق به این موضوع است. سیاستوصیفی از نشانه –و ارزشیابی کیفی 

دقت هبوزشی استقرار رویکرد جدید ارزشیابی امر مهمی است که باید مسئوالن و رهبران آم

 (.1388به آن توجه کنند )حسنی و احمدی،

های موجود در نظام ارزشیابی تحصیلی ایران چون حافظه پروری و ها و کاستیآسیب

ان، نامطلوب به دانش آموزسطوح گوناگون یادگیری، تحمیل اضطراب  توجهی به حیطه وکم

توجهی به بهداشت جای یادگیری، کمافزایش تکرار پایه تحصیلی، هدف شدن امتحان به

های جدید علمی در حوزه سو و از سوی دیگر یافتهیادگیری از یک –روانی محیط یاددهی 

 نظام در ساز ایجاد تغییراتروانشناسی و علوم تربیتی، شرایط جدید و نیازهای نوین زمینه

 (.1388اند. )قره داغی شکوهی،ارزشیابی ایران بوده

عنوان یک عنصر بنیادی برای اصالح نظران آموزشی سنجش و ارزشیابی را بهصاحب

بررسی نظام  (؛ بنابراین1390مدارس و بهبود یادگیری دانش آموزان در نظر دارند. )سیف، 

نظام ایانی بهشوبرو است، کمک هایی رارزشیابی و تعیین اینکه با چه مشکالت و چالش

چنین بهبود کیفیت یاددهی و آموزشی کرده است و تالش برای رفع این مشکالت و هم

دیدی ییر جیادگیری همچنان ادامه دارد. ارزشیابی کیفی توصیفی نیز مانند هر طرح و تغ

امل ابی کدر نظام آموزشی با مشکالت و موانع خاص خود روبرو است که این مشکالت دستی

 (1385خلق و شریفی، سازد )خوشو دقیق به اهداف این طرح را با مشکل مواجه می
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هایی روبرو است که از آغاز از آن در رنج این روش مانند هر نوآوری دیگری با آسیب

بوده است به سخن دیگر این رویکرد از آغاز تدوین طرح و اجرای آزمایشی آن تاکنون 

تواند هر طرح ارزشمندی را از اهداف ها میاست. این آسیب هایی بودهگرفتار این آسیب

توان ها وجود دارند و حتی میدهد که هنوز هم این آسیبخود دور سازد. شواهد نشان می

ها مانع بزرگی برای استقرار مانع بزرگی برای طورکلی آسیبتر هم شده است. بهگفت جدی

گذاران شود که باید سیاستفی محسوب میاستقرار و گسترش الگوی ارزشیابی کیفی توصی

های متنوع به تشریح و تبیین دقیق ابعاد و اجزا طرح اقدام کنند گیرندگان با روشو تصمیم

آورند. ارزشیابی کیفی توصیفی ها جلوگیری به عملگیری سو برداشتو از توسعه و شکل

دانش آموزان در کالس با ای را فراهم سازد تا کند زمینهالگوی جدیدی است که تالش می

تر مطالب درسی را یاد بگیرند، الزمه ایجاد این شورونشاط در شادابی و نشاط بهتر و عمیق

یابی به محیط آموزشی وجود نظام ارزشیابی با حداقل مشکالت و معایب است. برای دست

و رغم توجه به نشاط قوت موفقیت در اجرای الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی باید علی

تر موردبررسی قرار گیرد و صورت عمقی و وسیعهم بهمزایای این طرح، مشکالت و موانع آن

شده تر به اهداف از پیش تعیینبا ارائه راهکارهای عملی کوشید تا هرچه بیشتر و کامل

های ارزشیابی توصیفی یافت. پی بردن به مشکالت و آسیبارزشیابی توصیفی کیفی دست

نوبه خود راهگشای العات باارزشی به دست دهد که این اطالعات بهتواند اطکیفی می

 های ارزشیابی نظام آموزشی است.ها و شکستبسیاری از چالش

بنابراین با توجه به تأثیر ارزشیابی توصیفی بر کل فرایند تعلیم و تربیت و خرده 

تحصیلی دیگر  های آن الزم است، قبل از بسط و گسترش آن در سراسر کشور و مقاطعنظام

تحقیقات علمی و تخصصی اثربخشی آن مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد و از طریق انجام 

)ارائه ارزشیابی تکوینی  1967هر آنچه از سال  خوبی روشن گردد.نقاط ضعف و قوت آن به

ویژه ارزشیابی داده؛ اصالحات محتوای آن بهتوسط اسکریون( به بعد در حوزه ارزشیابی روی

نوع ارزشیابی  رو ارزشیابی توصیفی نه یک رویکرد جدید، بلکه یککوینی بوده است، ازاینت

بررسی پیشینه ارزشیابی (. 1389خلق و شریفی،تکوینی با بازخورد توصیفی است )خوش

توصیفی حاکی از تأثیر مثبت این رویکرد بر بهبود استانداردها و فرایند یاددهی یادگیری 

مجله و تعداد زیادی کتاب از سال  160( فراتحلیلی بر روی 2010) است. بالک و ویلیام

مقاله را به همراه داشت.  520سال انجام دادند. این فرایند، مطالعه حدود  9به مدت  1998

ها و عملکردهای ارزشیابی و ها حاکی از تأثیر زیاد ارزیابی تکوینی بر روی سیاستیافته

( ارزیابی تکوینی مؤثر شامل پنج 1998و ویلیام ) بهبود یادگیری دارد. به گفته بلک
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گذاری، درک اهداف و معیارهای موفقیت ( تصریح، اشتراک1) استراتژی کلیدی است:

( فعال کردن 4( ارائه بازخورد، )3( مهندسی مؤثر مباحث کالس درس، )2یادگیری، )

عنوان صاحبان ران به( فعال کردن فراگی5عنوان منابع آموزشی برای یکدیگر، )فراگیران به

اند که دادن ( به این نتیجه رسیده2003) 1بالک و ویلیامیادگیری خود. در پژوهشی دیگر 

های فرد را به دنبال دارد. با گرفتن نمره یا نمره و رتبه در حین یادگیری، توقف فعالیت

م یادگیری کاهش اش برای تداوکند. لذا انگیزهیافته تلقی میآموز کارش را پایانرتبه، دانش

جای نمره، آموز در حین یادگیری بهها بیانگر این است که اگر دانشهای آنیابد. یافتهمی

مند به تداوم فعالیت خواهد شد. در این فرایند بازخورد توصیفی دریافت دارد، عالقه

هایش از سوی سو و تشخیص ضعفهایش از یکآموز با شناخت موفقیتبازخوردی، دانش

 ، در جهت بهبود یادگیری تالش خواهد کرد.دیگر

ای گرفته در زمینه ارزشیابی کیفی توصیفی چند نکته را بربررسی تحقیقات انجام

ها و تحقیقات در خصوص طرح ارزشیابی محقق روشن ساخت. درمجموع نتایج بررسی

 :جاز دستاوردهایی ارزشمند از این طرح است، از جمله این نتای توصیفی حاکی -کیفی

ء با ولیاافزایش بهداشت روانی دانش آموزان، کاهش اضطراب امتحان، تعامل بیشتر ا

ه بالقه مسئولین مدرسه، افزایش سطح کیفی یادگیری، افزایش بازده یادگیری، ایجاد ع

نفس، ادبهنفس و اعتمیادگیری، تعامل بیشتر دانش آموزان با یکدیگر و با معلم، افزایش عزت

آموز است، تحقیقات سالم و توجه به رشد اجتماعی و عاطفی دانشهای ناکاهش رقابت

نقانی (؛ ابو محمدی و خا1384(؛ حقیقی )1383(؛ مرتضایی نژاد )1385سیف و رضایی )

آرا (؛ رزم1384(؛ محمدی )1384(؛ کلهر )1384(؛ کریمی )1384(؛ موسوی )1384)

(؛ 1386برجعلی و روحانی ) ر، آقایی،(؛ ماه1385آبادی )(؛ فتح1385(؛ امیری )1385)

(؛ 1388(؛ زارعی )1388(؛ بیگی )1388(؛ عیسی زاده )1388(؛ حامدی )1388شیروانی )

(؛ 1390(؛ حسینی )1389(؛ حسینی )1389(؛ صالحی )1389(؛ معظمی )1389رزی )

 کنند.( این نتایج را تائید می1393شکاری )

توصیفی را که در  کیفی ترین مشکالت ارزشیابیتوان مهمبندی میبا یک جمع

صورت زیر فهرست شده، بههای فرعی گزارشصورت یافتههای داخلی و خارجی بهپژوهش

 نمود:

 های تخصصی معلمانعدم دانش و مهارت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Black., & Wiliam 
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 تعداد زیاد دانش آموزان در هر کالس 

 های الزم برای اجرای طرحنبود زیرساخت 

 گیر بودن ارزشیابی توصیفیوقت 

 گرداوری اطالعات با محتوای کتاب متناسب نبودن ابزار 

 کمبود امکانات و تجهیزات 

 آموزکاهش حس رقابت و انگیزه در دانش 

(؛ 1388(؛ حامدی )1384(؛ ابومحمدی و خانقانی )1386خلق )تحقیقات خوش

(؛ حسینی 1388(؛ نادری )1384(؛ حقیقی )1383(؛ حسنی و احمدی )1388حیدری )

( کریستوفر و 1393(؛ شکاری )1390حمدی )(؛ م1390( و میرزا محمدی )1390)

( این نتایج را 2006(؛ چان )2002(؛ بالک و ویلیام )2013(؛ لوینسون )2012همکاران )

ها به برخی از فواید و مشکالت طرح ارزشیابی توصیفی هرکدام از این پژوهش .کندتائید می

 اشاره داشتند.

رغم ابی کیفی توصیفی باید علییابی به موفقیت در اجرای الگوی ارزشیبرای دست

تر صورت عمقی و وسیعهم بهتوجه به نقاط قوت و مزایای این طرح، مشکالت و موانع آن

تر به اهداف موردبررسی قرار گیرد و با ارائه راهکارهای عملی کوشید تا هرچه بیشتر و کامل

های ت و آسیبیافت. پی بردن به مشکالشده ارزشیابی توصیفی کیفی دستاز پیش تعیین

نوبه تواند اطالعات باارزشی به دست دهد که این اطالعات بهارزشیابی توصیفی کیفی می

های ارزشیابی نظام آموزشی است. لذا هدف ها و شکستخود راهگشای بسیاری از چالش

های اجرای الگوی ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در مدارس پژوهش حاضر شناسایی آسیب

 منظور ارتقا فرایند طرح ارزشیابی توصیفی است.دوره ابتدایی به

 قرار ذیل است:بر این اساس سؤاالت پژوهش به

 اند؟های قبل از اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی کدامآسیب
 اند؟های حین اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی کدامآسیب 

 اند؟های پس از اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی کدامآسیب
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 روش پژوهش

ست یفی اکاین تحقیق ازنظر هدف نوع تحقیقات کاربردی و روش بکار رفته در این پژوهش 

 طور خاص با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است.که به

ها ها در این پژوهش بود. مصاحبهآوری دادهمصاحبه غیر ساختارمند روش جمع

دقیقه بود. سؤاالت مصاحبه از  20ور میانگین طها بهصورت فردی انجام شد و زمان آنبه

شوندگان مورد کاوش های طرح ارزشیابی توصیفی را از دید مصاحبهنوع باز پاسخ و آسیب

باشد. روش داد. جامعه این پژوهش کلیه مدارس دوره ابتدایی در شهر نورآباد میقرار می

گیری هدفمند را صطالح نمونها 1گیری هدفمند است پاتونگیری در این پژوهش نمونهنمونه

برد که در آن مواردی که ازلحاظ اهداف تحقیق گیری به کار میبرای توصیف نوعی از نمونه

گیری هدفمند، هدف حصول شوند. در نمونهکیفی اطالعات غنی در بردارند انتخاب می

 (9313و همکاران، 2گیری غیر اریب است )گالکارگیری یک شیوه نمونهاطمینان از به

ها از روش اشتراوس وکوربین استفاده شد که شامل مراحل پیاده برای تحلیل داده

ها، شامل خواندن خط به خط داده 3ها روی کاغذ، کدگذاری بازنمودن اولیه مصاحبه

شامل  4استخراج مفاهیم و جمالت اصلی، تشکیل مقوالت و طبقات اولیه، کدگذاری محوری

دن زیر طبقات، تشکیل طبقات نهایی و درنهایت کدگذاری ها، مشخص نموبندی دادهطبقه

 گزینشی صورت گرفت.

ای است که پاسخ مناسبی برای حجم نمونه مناسب برای پژوهش کیفی، نمونه

دهد که ها را تا جایی ادامه میآوری دادههای پژوهش فراهم کند. پژوهشگر جمعسؤال

جدید وجود داشته باشد؛ اما وقتی به امکان دسترسی به مقوالت، موضوعات یا تبیینات 

ها برسد نیازی به افزایش تعداد افراد نمونه ندارد. به این معنی که بعد از اشباع داده

های بعدی اضافی است؛ چون هدف از انتخاب آوری دادهاطالعات، جمع 5دستیابی به اشباع

ات در زمینه کننده نیست بلکه جستجوی تغییرنمونه دسترسی به تعداد زیادی شرکت

 6. برای مثال ممکن است راهبردهای انتخاب شغل را از طریق کنندگان استتجارب شرکت

راهبرد مهم پی برده باشید،  8مصاحبه به  6آوری کرده باشید و مثالً در این مصاحبه جمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Patton 

2. Gaal 

3. Open coding 

4. Axial coding 
5. Saturation 
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شوند، در صورت تکراری آشکار میراهبرد به 6های بعدی نیز دوباره همین اما در مصاحبه

ها اضافی است )هنینگ و آوری دادهاید و از این به بعد جمعزمان شما به اشباع رسیدهاین 

صورت معلم را به 4منظور انتخاب نمونه پژوهش (. پژوهشگر به2011و وین  2011همکاران،

صورت نمونه معلم دیگر را از طریق معرفی نفرات قبلی به 9هدفمند انتخاب کرد سپس 

 موردمطالعه قرارداد. گلوله برفی شناسایی و

ها از روش اشتراوس وکوربین استفاده شد که شامل مراحل پیاده برای تحلیل داده

ها، شامل خواندن خط به خط داده 1ها روی کاغذ، کدگذاری بازنمودن اولیه مصاحبه

شامل  2استخراج مفاهیم و جمالت اصلی، تشکیل مقوالت و طبقات اولیه، کدگذاری محوری

ها، مشخص نمودن زیر طبقات، تشکیل طبقات نهایی و درنهایت کدگذاری دادهبندی طبقه

ها و لیست طبقات منظور افزایش اعتبار کدها، متن تمام مصاحبهگزینشی صورت گرفت. به

طی یک جلسـه گروهـی، طبقات  .توسط همکار پژوهشگر مورد بازبینی قرارگرفت

علمی قرار داده شد و بـا توجـه بـه نظـرات و نفر از اعضای هیئت 3شده در اختیار استخراج

تفاسیر آنان مـورد تأییـد قـرار گرفت و مقوالت نهایی شکل گرفتند. درنهایت مقوالت نهایی 

با برخی از افراد مصاحبه شده در پژوهش در میان گذاشته شد که نظرات این افراد نشان 

ها های آنی نسبتاً صحیح از دیدگاهشده انعکاسگرفته و نتایج استخراجداد مقوالت شکلمی

 .باشندمی

 هایافته
ها در کنندگان و یادداشتهای حاصل از مصاحبه، بـا مشارکتسازی دادهپس از پیاده

 3 کد محوری و 17پوشانی کدها، کد باز استخراج گردید و پـس از ادغام و هم 97عرصه،

های گیری آسیبمنجر به شکل بندی و تحلیل این کدهاطبقه .کد گزینشی حاصل گردید

 2و  1های حاصل از کدگذاری در قالب جدول اجرای طرح ارزشیابی توصیفی شدند یافته

آمده توصیف و تشریح شده دستشده است و سپس هریک از مفاهیم و سازهای بهارائه

 است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Open coding 
2. Axial coding 
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 هایی از کدهای باز: نمونه1جدول 

 تعداد ارجاع هامؤلفه ردیف

 13 کم بودن زمان 1

 12 نداشتن امکانات 2

 12 هاروشن نبودن مقیاس 4

 6 کاهش انگیزه 5

 8 توجیه نبودن والدین 6

 7 توجیه نبودن دانش آموزان 7

 6 سازیعدم فرهنگ 8

 6 توجیه نبودن مدرس کارگاه آموزشی 9

 7 توجیه نبودن معلم 10

 8 حجم زیاد کتاب 11

 7 تعدد ابزار 12

 هااز کدگذاری داده : نتایج حاصل1جدول 

 کدگذاری محوری کد گزاری گزینشی

 موانع قبل از اجرای طرح

 سازی قبل از اجرای طرحعدم بسترسازی و فرهنگ

 کمبود امکانات و فضای آموزشی

 روشن نبودن اهداف طرح

 های آموزشیتوجیه نشدن مدرسان کارگاه

 توجیه نشدن والدین نسبت به طرح

 طرح موانع حین اجرای

 کاهش انگیزه و حس رقابت

 آموزتعداد زیاد دانش

 کمبود زمان آموزشی

 آوری اطالعاتتنوع ابزارهای جمع

 هاای شدن و مشکل بودن تفسیر اطالعات در غالب مقیاسسلیقه

 گیریهای اندازهکافی نبودن مقیاس

 عدم ارزیابی و گرفتن بازخورد در طول و پایان سال از معلمان

آوری اطالعات و های درسی با ابزارهای جمععدم تناسب محتوا و مطالب کتاب

 زمان آموزشی

 ول اجرای طرحطهای ضمن خدمت در ناکافی بودن کارگاه

 موانع بعد از اجرای طرح
 امکان ارتقاء دانش آموزان ضعیف به پایه باالتر

 مقطع باالتر آموزان در ورود بهسردرگم ماندن دانش
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های قبل از اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی ال اول پژوهش: آسیبسؤ

 اند؟کدام

سازی قبل وتحلیل مصاحبه، عدم بسترسازی و فرهنگهای حاصل از تجزیهبا توجه به داده

از اجرای طرح، کمبود امکانات و فضای آموزشی، روشن نبودن اهداف طرح، توجیه نشدن 

ترین ه نشدن والدین نسبت به طرح از دید معلمان مهمهای آموزشی، توجیمدرسان کارگاه

 روند.مشکالت قبل از اجرای طرح به شمار می

 سازی قبل از اجرای طرحعدم بسترسازی و فرهنگ

توصیفی  -های طرح ارزشیابی کیفیعنوان یکی از آسیبسازی بهعدم بسترسازی و فرهنگ

ا عناوین و مفاهیم متعددی که شده است، معلمان عدم بسترسازی مناسب را بشناخته

گونه مانند، تحول سریع، نداشتن هایشان با عناوینی اینطورمعمول در صحبتبه

های آنان این موارد قولدارند. در نقلرسانی از قبل بیان میهای الزم، عدم اطالعبینیپیش

 گویند:ها میخورد. آنبه چشم می

گرفت و اگر شرایط و در این زمینه انجام میسازی کافی اول باید زمینه" :2معلم کد 

 ."شدشده بود طرح موفق میامکاناتش از پیش فراهم

خواستند ارزشیابی توصیفی را اجرا در ابتدای امر در اولین سالی که می" :11معلم کد 

باره و بدون اطالع قبلی کلی برگه به ما دادند و یککنند کارگاهی برای ما برگزار کردند و به

 ."های دانش آموزان استآوری آموختهها ابزار جمعفتند اینگ

 کمبود امکانات و فضای آموزشی

زای طرح ارزشیابی کمبود امکانات و نبود فضای آموزشی کافی یکی دیگر از عوامل آسیب

توصیفی است. معلمان کمبود فضا و امکانات آموزشی را با مفاهیمی چون نداشتن  –کیفی 

آموزشی و همچنین کمبود امکانات ، عدم دسترسی به وسایل کمکفضای آموزشی کافی

 دارند.بیان می

آموز های فعال تدریس استفاده کنیم و دانشاگر بخواهیم از روش " :3معلم کد 

 خودش در یادگیری سهیم باشد باید امکانات باشد.

درس علوم  های نوین وجود ندارد، مثالً درمتأسفانه ابزار مناسب روش " :11معلم کد 

که ما از داشتن یک باغچه کوچک محروم باید از روش اکتشافی استفاده شود درصورتی

 هستیم.
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ا نفر است من باید طبق ارزشیابی توصیفی کالس ر 30کالس من  ":12معلم کد 

بندی کردن نیاز به میز و صندلی دارد و در کالس صندلی بندی کنم خب این گروهگروه

 هست. ای چیدن مشکلایرهنفره است امکان دتک

 های آموزشین مدرسان کارگاهتوجیه نشد

روز در مورد طرح ارزشیابی های آموزشی فاقد اطالعات و آگاهی کافی و بهمدرسان کارگاه

 گویند:باشند. معلمان میتوصیفی می

اندازه کافی توجیه نشده است و فاقد خود مدرس هم نسبت به طرح به ": 1معلم کد 

 ."کافی هست اطالعات

ؤاالتی سازنظر من خود مدرس هم توجیه نشده است و جوابی در مقابل  ": 8معلم کد 

 ."آید را نداردکه برای معلمان پیش می

شود در حد یک آگاهی هایی که برای توجیه معلمان برگزار میکارگاه": 12معلم کد 

ها نآادن دادر به جواب دادن ساده هست و پر از ابهام و سؤال برای معلم است که مدرس ق

 ."نیست

 روشن نبودن اهداف طرح

 در این طرح اهداف روشن و مشخص نیست.

شخص بود اگر اهداف و معیارهایی که برای این طرح در نظر روشن و م ": 5معلم کد 

شد ولی ما عمالً چیزی ندیدیم و فقط روی کاغذ این رفت طرح موفق میو عمالً به کار می

 ."طرح قشنگ هست

 ."تخواهند تا اینکه بگویند هدف چیسبیشتر از ما پر کردن ابزار را می" :8معلم کد 

ی از همان اول معلم توجیه نشد که هدف از ارزشیابی توصیفی چ": 9معلم کد 

 ."هست

 توجیه نشدن والدین نسبت به طرح

ینه به ین زموالدین دانش آموزان از اهداف طرح اطالعات کافی ندارند و آگاهی الزم در ا

 ها داده نشده است.آن
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آیند مدرسه اند وقتی میهنوز اولیای دانش آموزان توجیه نشده": 3معلم کد 

پرسند که چرا فالنی رتبه اول است و به قول شما خیلی خوب است، خب چرا فالن می

 ."آموز که خیلی خوب است رتبه دوم است، خب این دو چه فرقی باهم دارنددانش

والدین نسبت به طرح مشتاق نیستند و مشارکت کمتری دارند چون ": 13معلم کد 

 ."شودمتأسفانه هیچ کارگاهی برای توجیه والدین برگزار نمی

های حین اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی سؤال دوم پژوهش: آسیب

 اند؟کدام

کانات و آموز، کمبود زمان آموزشی، کمبود امکاهش انگیزه و حس رقابت، تعداد زیاد دانش

ای شدن و مشکل بودن تفسیر آوری اطالعات، سلیقهفضای آموزشی، تنوع ابزارهای جمع

ها، عدم ارزیابی و گرفتن بازخورد در طول و پایان سال از معلمان، اطالعات در غالب مقیاس

آوری اطالعات و زمان های درسی با ابزارهای جمععدم تناسب محتوا و مطالب کتاب

 های اجرای طرح در حین اجرا استآموزشی از آسیب

 کمبود زمان آموزشی

شود کمبود توصیفی می –یکی دیگر از عواملی که مانع از موفقیت طرح ارزشیابی کیفی  

اند که ساعات آموزشی و زمان های خود اظهار داشتهزمان آموزشی است. معلمان در گفته

 کافی نیست.

شوند کارهای توصیفی یا م ناچار میبیشتر معلمان به خاطر زمان ک": 7معلم کد 

 ."همان تفسیر را با خود به منزل ببرند و در منزل انجام دهند

های باز استفاده کنم خیلی من قصد دارم که در درس ریاضی از روش ":10معلم کد 

برد یعنی چند هفته وقت الزم دارم که یک مبحث را درس بدهم و به همین زمان می

 ."بینیم خیلی از مطالب تدریس نشده استماند و در پایان سال میترتیب بقیه مطالب می

آموز ای استفاده کنم و اینکه ببینم دانشاگر بخواهیم از روش مشاهده": 13معلم کد 

همه گیر است اگر بخواهی اینگوید و...خب وقتنویسد، هجا را درست میکلمه را درست می

 ".آموز را بررسی کنیدانش



 
 
 

 

 
 

 
 یفیک مطالعه کی: ییدر مدارس ابتدا یفیتوص یفیک یابیطرح ارزش یاجرا یشناسبیآس

 
 

109 

 
 دانش آموزان تعداد زیاد

گیرد و کنترل سختی صورت میدر کالس درس تسلط داشتن بر روی همه دانش آموزان به

الس ککردن و تحت نظر گرفتن و هدایت و اداره کالس مشکل هست. در هر کالس تعداد 

 .ها بیش از ظرفیت کالس استزیاد هست و جمعیت آن

شود می یا گروه دیگر باعث به علت تعداد زیاد تسلط من بر یک گروه": 3معلم کد 

 ها را کنترل کنم به علتخواهم گروهکنترل سایر گروها از دستم خارج شود، مثالً وقتی می

رسم گروه کار خود را انجام داده است و چیزی ها وقتی به گروه آخر میتعداد زیاد گروه

 ."برای مشاهده من وجود دارد

رسد من قادر نیستم وقتی می نفر 40به هایی که تعداد گاهی در کالس": 4معلم کد 

 ."تسلط داشته باشم دهم بر تمامی گروهکار گروهی انجام می

آوری اطالعات های درسی با ابزارهای جمععدم تناسب حجم محتوا و مطالب کتاب

 .و زمان آموزشی

های درسی کردند محتوا و مطالب کتابیکی دیگر مشکالت این طرح که معلمان اظهار می

 های درسی زیاد هستآوری اطالعات متناسب نیست مطالب کتابزمان و ابزارهای جمع با

 ."ابزار متأسفانه متناسب با حجم کتاب نیست": 3معلم کد 

م از حجم مطالب کتاب ریاضی به حدی زیاد است که اگر من بخواه ": 10معلم کد 

مام ب را تسم مطالب کتارروش حل مسئله برای تدریس آن استفاده کنم تا پایان سال نمی

 ".کنم

 جرای طرحهای ضمن خدمت در طول اناکافی بودن کارگاه

ها در باشند این دورههای آموزشی و توجیهی در طول اجرای طرح کافی و مفید نمیکارگاه

روز ارائه ها اطالعات مناسب و بهشوند و در این کارگاهطول سال تحصیلی تکرار نمی

 گردد.نمی

ام و سال بعد با شخصه فقط یک دوره ضمن خدمت دیدهمن خودم به" :6معلم کد 

 انواع مشکالت روبرو شدم.

اند، ما معلمان اندازه کافی توجیه نشدهنه دانش آموزان و نه معلم به": 10معلم کد 

ایم که واقعاً یاد بگیریم ارزشیابی توصیفی چیست و های ضمن خدمت خاصی نداشتهکارگاه

 ."هدف واقعی آنچه هست
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ماه بود و اصالً  1.5فقط یک دوره را برای ما برگزار کردند و این دوره  ": 13معلم کد 

 ."ها یاد نگرفتمقابل توجیه نبود و اینکه چیزی از این دوره برای من

 گیریهای اندازهکافی نبودن مقیاس

های دیگری قرار گیرند تا باشند در بین هردو مقیاسگیری کافی نمیهای اندازهمقیاس

 تر شود.گیری دقیقاندازه

ر کردن ها بیشتر شود شاید گفت قضاوت و تفسیاگر این مقیاس ": 1معلم کد 

 ."شود تر میراحت

ها باشند و اگر در بین مقیاسها کافی نمیبرای ارزشیابی کردن مقیاس": 13معلم کد 

 ."شودگذاری بازتر میهای دیگری قرار بگیرد دست معلم هم برای نمرهمقیاس

 آوری اطالعاتتنوع ابزارهای جمع 

 ن آموزشی نیستند.آوری اطالعات زیاد هستند و متناسب بازماابزارهای جمع

و زمان  آوری اطالعاتبیشتر معلمان به خاطر فراوانی ابزارهای جمع ": 1معلم کد 

 ."برندگذاری را با خود به منزل میکارهای توصیفی و تفسیر و نمرهکم

آموزی زیاد هستند و ما زمان آوری اطالعات برای هر دانشابزار جمع": 13معلم کد 

 ."همه ابزار را نداریماینکافی برای به کار بردن 

 هاای شدن و مشکل بودن تفسیر اطالعات در غالب مقیاسسلیقه

شده از آوریاعمال سلیقه، قضاوت و داوری شخصی و سخت بودن تفسیر اطالعات جمع

 های چهارگانه.فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان در غالب مقیاس

خت است مجبور هستم اول در لیستی تفسیر کردن اطالعات برایم س ": 5معلم کد 

 ."جداگانه نمره بدهم و بعد نمره را به مقیاس تبدیل کنم

 ."چون معیار مشخصی نداریم تفسیر کردن اطالعات مشکل هست": 9معلم کد 

معلم مجبور است به علت نداشتن معیار خاصی برای ارزشیابی قضاوت و ": 7معلم کد 

 نظر شخصی را دخالت بدهد.

شود من نوعی با شود گفت سلیقه اعمال میدر تفسیر اطالعات می": 10معلم کد 

دهیم آموز میای که ما به دانشکند ممکن است نمرهشخصی که پایه چهارم تدریس می

 "ای است.متفاوت باشد چون سلیقه
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 عدم ارزیابی و گرفتن بازخورد در طول و پایان سال از معلمان

ته گیرد از معلمان در مورد طرح بازخورد گرفرت نمیدر طول و پایان سال ارزیابی صو

 شود.نمی

ام و سال با انواع شخصه یک دوره ضمن خدمت دیدهمن خودم به ": 1معلم کد 

کردند و از ما معلمان بازخورد ای فراهم میمشکالت روبرو شدم و طبیعتاً باید دوره

 ."گرفتند که این کار انجام نگرفتمی

شود که اگر من در حین اجرا با ای در طول سال برگزار نمیدوره ":13معلم کد 

 ."حل ارائه بدهندمشکلی برخورد کردم مشکلم را بگویم و راه

 کاهش حس رقابت و انگیزه

دهد، تالش و انگیزه خوان نیست و به درس چندان اهمیت نمیآموز درسدر این طرح دانش

 او کاهش پیداکرده است.

آموز درسخوان نیست و نسبت عنوان یک والد معتقدم دانشهمن خودم ب": 3معلم کد 

بیند ممتاز کالس باوجود تالش بیشتر با او خواند چون وقتی میها را کمتر میبه قبالً درس

گیرند دیگر نیازی به تالش بیشتر که تالش کمتری کرده است هر دو خیلی خوب می

 ."بیندنمی

زنند و شنوم که باهم حرف میانش آموزان میمن خودم بارها از زبان د": 5معلم کد 

خیال مگه همه خیلی خوب نمیشیم و این باعث شده است اند بابا بیبه هم گفته

گویند ما که بیشتر درس کنند میتر هستند و تالش بیشتری میآموزانی که زرنگدانش

چه فرقی داریم کند شی نمیآموزی که هیچ تالکنیم با دانشخوانیم و تالش بیشتری میمی

آموز زرنگ و متوسط انگیزه شدن دانشگیریم و این باعث بیکه همه خیلی خوب می

 ."شودمی

 هاروشن نبودن واژگان مقیاس

فهم و مشخص نیست آموزان روشن، قابلهای چهارگانه برای معلمان، والدین و دانشمقیاس

 ها دچار سردرگمی هستند.ها نسبت به این مقیاسو آن

پرسند که این مقیاسی که فرزند من کنند و میوالدین وقتی مراجعه می": 8کد  معلم

ها را یم آنایم و واقعاً جوابی که بتوانگرفته یعنی چه؟ واقعیتش ما خودمان هم توجیه نشده

 ."قانع کنیم نداریم
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گویند معیاری به من بده که من بدانم فرزندم چه والدین به من می": 9معلم کد 

 ."آورم ها سر درنمیی گرفته چون من از این مقیاسانمره

گوید خانم معلم خیلی خوب آموزی بگویی خیلی خوب میاگر به دانش": 13معلم کد 

 ."20یا  18.19 17من یعنی چی؟ 

 اند؟های پس از اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی کدامسؤال سوم: آسیب
ع باالتر و امکان ارتقاء دانش آموزان ضعیف به سردرگم ماندن دانش آموزان در ورود به مقاط

های ارزشیابی توصیفی پس از اجرای آن عنوان یکی از آسیبپایه باالتر از دیدگاه معلمان به

 شناخته شد.

 آموزان در ورود به مقطع باالترسردرگم ماندن دانش

رتقا دانش آموزان آموز پس از اتمام مقطع ابتدایی وارد شدن به مقطع باالتر و امکان ادانش

ضعیف به پایه باالتر به علت ناآشنایی با نظام نمره دهی با سردرگمی و دوگانگی روبرو 

 شود.می

ای آموزی که پایه ششم را تمام کرده و وقتی وارد نظام نمرهداریم دانش": 2معلم کد 

شود ر میشود چون از اول با معیارهای کیفی بار آمده است زمانی که وارد مقطع باالتمی

 ."شوددچار سردرگمی می

شود چون وارد نظام آموز در مقطع باالتر دچار نوعی دوگانگی میدانش": 9معلم کد 

 ."شود که هیچ آشنایی با آن نداردجدید کمی می

 امکان ارتقاء دانش آموزان ضعیف به پایه باالتر 

آموزان قوی به دانش تر به همراهآموزان ضعیفدر این طرح مردودی وجود ندارد و دانش

 یابند.پایه باالتر ارتقاء می

آموزانی داریم که حتی حروف الفبا را هنوز یاد نگرفته ما گاهی دانش ": 3معلم کد 

 ."است ولی به پایه باالتر ارتقاءیافته است
اش آموزی که در درس اصلیدر این طرح دست معلم بسته است و دانش ":9معلم کد 

توانیم مانع ارتقاءدادنش های دیگر جلوتر است نمیاینکه در درسضعیف هست به خاطر 

 ."درس نیاز به تالش بیشتر داشته باشد 3شویم چون باید حداکثر 
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 گیریبحث و نتیجه

سازی(، شرایط، امکانات و نیازها )عدم بسترسازی و فرهنگپژوهش حاضر نشان داد پیش

م فراه یفی توصیفی در مدارس ابتداییفضای آموزشی موردنیاز برای اجرای ارزشیابی ک

یفی کهای حاصل از پژوهش، مشکالت اجرای ارزشیابی نگردیده است، چراکه بر اساس یافته

وری توان به تحقق عملی هیچ هدف یا نوآتوصیفی در این زمینه زیاد است، شک نیست نمی

اجرا پیشاپیش  که تغییرات و شرایط متناسب آن برایوپرورش دل بست، مگر ایندر آموزش

برای  بی کیفی بایستیعالوه بران بدون تردید برای اجرای نظام ارزشیا شده باشد.فراهم

سازی امکانات و شرایط سازی و فراهماستقبال از طرح تالش کرد که مسلمًا بدون فرهنگ

 هد بود.فایده و غیر مؤثر خواالزم هر طرح نوع وجدید هرچند هم کارآمد و مفید باشد، بی

ان (؛ کریستوفر و همکار1388(؛ حامدی )1388(؛ نادری )1393های شکاری )تایج پژوهشن

 و است.( با نتایج پژوهش حاضر در این قسمت همس2013( و لوینسون و همکاران )2012)

رود. می توجیه نشدن والدین یکی دیگر از موانع جدی در ارزشیابی توصیفی به شمار

سان معلمان والدین هم نقش مهمی را در پیش شد بهگونه که در قسمت قبل بحث همان

آید های تحقیق چنین برمیکنند. از یافتهبرد اهداف طرح ارزشیابی کیفی توصیفی ایفا می

بین ها نسبت به کارآمدی این طرح بدوالدین نگرش منفی نسبت به این تغییر دارند. آن

آموزان کننده دانشحرک و تشویقهستند. از سوی دیگر والدین نمره و امتحان را ابزار م

نفی مکنند. لذا با چنین دیدگاهی نسبت به نمره و امتحان بدیهی است که نگرش تصور می

ی از نسبت به ارزشیابی کیفی توصیفی خواهند داشت و روشن است این نگرش منفی ناش

های نظام ارزشیابی کیفی توصیفی است. پس الزم است آموزشها نسبت بهعدم آگاهی آن

عنوان آشنا هیچهبالزم در این زمینه به والدین داده شود چراکه ایشان با این شیوه ارزیابی 

اشد. تواند مانعی جدی برای اجرای صحیح طرح بنبوده و این عدم آگاهی و نگرش منفی می

های ( با یافته1390(؛ محمدی )1390(؛ میرزا محمدی )1393های شکاری )نتایج پژوهش

 ه همسو است.آمددستبه

ین ایکی دیگر از مشکالت طرح ارزشیابی توصیفی روشن نبودن اهداف آن است که 

 خوانی دارد.( هم1393نتیجه با یافته شکاری )

زای های ضمن خدمت از دیگر عوامل آسیبهمچنین توجیه نشدن مدرسان کارگاه 

های در کالسقبل از اجرای طرح است. اکثر معلمان به دلیل نظرات متفاوت مدرسان 

توانستند بهترین روش را انتخاب کنند و این به آموزشی دچار سردرگمی شده بودند و نمی
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دلیل عدم تجربه و اطالعات مدرسان در آموزش به معلمان درباره نحوه اجرای طرح بود. این 

 ( همخوانی دارد.1390یافته با نتیجه پژوهش محمدی )

آموز است. از دید معلمان انگیزه در دانشهای طرح کاهش رقابت و از دیگر آسیب

های کافی در ارزشیابی آموزان به علت نبود مقیاسکاهش انگیزه و حس رقابت در دانش

ها و نداشتن هیچ غلطی و رغم تالش بیشتر یکی از آنآموز علیاست چراکه دو دانش

« خیلی خوب»غلط در برگه امتحانی خود دارد نمره یکسان  3یا  2آموز دیگر که دانش

نتایج  شود.آموز موجب کاهش انگیزه در او میخواهند گرفت و این از دید خود دانش

( و حسینی 1390(؛ میرزا محمدی )1393پژوهش در این قسمت با نتایج شکاری )

(؛ اناستازیا و 2012( همسو است اما با نتیجه پژوهش کریستوفر و همکاران )1390)

جای نمره باعث انگیزه ند استفاده از بازخورد توصیفی به( که معتقد هست2009همکاران )

ها دارد وهم چنین نتایج تحقیق فری وفیشر شود و تأثیر بر کارآمدی و احساسات آنباال می

( که معتقد هستند ارزشیابی تکوینی باعث تالش بیشتر دانش آموزان برای خواندن 2009)

 شود، همخوانی ندارد.و نوشتن می

اشاره شد از دید معلمان تعداد زیاد دانش آموزان در هر کالس درس و  طور کههمان

روند، تعداد برانگیز طرح بشمار میناکافی بودن زمان آموزشی از موانع جدی چالش

آموزان در کالس از عوامل مهم و تأثیرگذار در اجرای ناقص طرح به غیراستاندارد دانش

تواند به تحقق اهداف خود عاملی است که می رود. استانداردهای آموزشی پایینشمار می

های طرح ضربه بزند مثل شاخص نسبت معلم به شاگرد که یعنی با داشتن کالس

نماید و یکی از اعتراضات معلمان پرجمعیت اجرای طرح ارزشیابی توصیفی بسیار مشکل می

سترش سریع تواند مانعی برای گنسبت به این طرح هم همین مسئله است لذا این عامل می

آموز در کالس درس کاهش یابد و زمان آموزشی روشن است اگر تعداد دانش. طرح باشد

آموز اختصاص دهد تواند وقت بیشتری را به هر دانشکافی هم در نظر گرفته شود، معلم می

های یادگیری و یاددهی در کالس را در پی خواهد داشت و این امر خود کارایی بهتر فعالیت

های منجر به موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی خواهد شد. این نتیجه با یافته و به طبع

( 1390پور )(؛ حسن1390(؛ حسینی )1388(؛ حیدری )1383حسنی و احمدی )

(؛ میرزا 1388(؛ حامدی )1393( شکاری )2015(؛ اندرسون )2012کریستوفر و همکاران )

 خوانی دارد.( هم1390(؛ محمدی )1390محمدی )

های طرح ارزشیابی کیفی پژوهش حاضر همچنین نشان داد؛ از دیگر آسیب نتایج

آوری اطالعات است. مشکالت اجرای توصیفی از دیدگاه معلمان تنوع ابزارهای جمع
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دهی از ها و ابزار گرداوری و سازمانارزشیابی کیفی توصیفی در ارتباط با تعدد روش

آوری بخش به ابزارهای جمعی با تنوعاطالعات به میزان زیاد است. ارزشیابی توصیف

کند. ازجمله اطالعات درواقع داوری درباره وضعیت یادگیری دانش آموزان را منصفانه می

های نگاری( آزمونلیست، واقعهای عملکردی، مشاهده )چکاین ابزارها کارپوشه، آزمون

شود تلقی می مبتنی بر کاغذ، تکالیف درسی، همسال سنجی، خود سنجی و سنجش والدین

مشغولی افراطی متصدیان توان استنباط کرد دلای می(. از چنین یافته1389)حسنی،

ها و ابزارهای متنوع گرداوری و کارگیری انواع روشرویکرد مذکور برای معرفی و به

گیر بودن کار ارزشیابی کیفی توصیفی و پدیده دهی اطالعات موجب گردیده وقتسازمان

ای که این فرصت ارزشمند برای پویاسازی و گونهنمایید بهوسیله رخ –جابجایی هدف 

آموز به تهدیدی برای منصفانه ساختن ارزش داوری و پیرامون پیشرفت تحصیلی دانش

(؛ 1383های حسنی و احمدی )ناکارآمدی آن تبدیل شود. این یافته نیز با پژوهش

 وانی دارد.( همخ1390( و حسینی )1388(؛ حامدی )1390پور )حسن

های زا در تحقق طرح کافی نبودن کارگاهبرانگیز و مشکلیکی دیگر از منابع چالش

ز اعدم آگاهی معلمان ضمن خدمت در طول اجرای طرح است. در این مورد باید گفت 

شود. یاهداف ارزشیابی توصیفی و اجرای صحیح آن باعث عقیم ماندن اهداف این طرح م

فقیت ای موعلمان از ارزشیابی کیفی توصیفی که یکی از راهکارهمیزان آگاهی و کاربرد م

ها حین طرتجربه نشان داده است که بهتر ارزشیابی توصیفی است در حد پایین بوده است.

ها رسد تعیین سرنوشت طرحتجربه و ناآگاه ناکام مانده است به نظر میدر دست معلمان بی

ان آن است وقتی مجریان طرح فاقد نه در دست طراحان طرح، بلکه در دست مجری

انجامد. یاطالعات و آگاهی کافی در این زمینه باشند روشن است که طرح به چه نتیجه م

چنین که نیاز به دانش عمیق معلم دارد با مانع جدی روبرو های اینازآنجاکه اجرای طرح

(؛ 1390حامدی ) (؛1390(؛ میرزا محمدی )1393های شکاری )گردد. این یافته با یافتهمی

 د.( همخوانی دار2009(؛ فری وفیشر )2006( و چان )1388(؛ نادری )1389حسینی )

ها از دیگر تر به پایه باالتر و روشن نبودن مقیاسامکان ارتقاء دانش آموزان ضعیف

( همسو 1393ها با نتایج پژوهش شکاری )روند این یافتهزای طرح به شمار میعوامل آسیب

 .است

عنوان یکی هبم ماندن دانش آموزان در ورود به مقاطع باالتر از دیدگاه معلمان سردرگ

 های ارزشیابی توصیفی پس از اجرای آن شناخته شد. این چالش به دلیل عدماز آسیب

 افتد.یمآشنایی دانش آموزان با نظام ارزشیابی کمی در ورود به مقطع باالتر اتفاق 
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عنوان موانعی جدی درک، گسترش و موفقیت ها بهها و چالشطورکلی این آسیببه

گیرندگان با گذاران و تصمیمشود که باید سیاستالگوی ارزشیابی توصیفی محسوب می

گیری ریزی صحیح به برداشتن موانع و مشکالت طرح اقدام کنند و از توسعه و شکلبرنامه

تواند این و مشکالت میها آورند، چراکه وجود این آسیبها جلوگیری به عملاین آسیب

 طرح ارزشمند را از رسیدن به اهداف موردنظر خود دور کند.

های اصلی های اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در قالب یافتهها و چالشتعیین آسیب

آورد. این پژوهش، انتظار ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن مشکالت را نیز به همراه می

منظور بهبود اجرای ارزشیابی کیفی در همین راستا به پیشنهادهای تجویزی زیر نیز

توصیفی و پیشگیری از روی دادن پدیده ناکارآمدی و ناباروری نظام ارزشیابی تحصیلی بر 

 گردد:های این پژوهش ارائه میاساس یافته

بایست وسایل و امکانات نیز با توجه به نتایج و برای اجرای هر طرح جدیدی می -

شده، فراهم گردد؛ بنابراین الزم است تا از سوی مسئوالن پیگیری مستمر بینیاهداف پیش

 جهت ایجاد و افزایش امکانات و منابع الزم برای تداوم طرح صورت پذیرد.

های برای تغییر نگرش مثبت والدین و بسترسازی مناسب طرح، نهادها و ارگان -

مناسب و مرتبط با طرح  های آموزشیخصوص صداوسیما از طریق ساخت برنامهمختلف به

 وپرورش همکاری نماید.ارزشیابی کیفی توصیفی با سازمان آموزش

های آموزشی با حساسیت خاصی صورت گیرد، زیرا انتخاب مدرسان کارگاه -

حرکت در جهت اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی نیازمند افرادی است که مجرب و 

 باتجربه باشند.

یفی توصیفی برای والدین و دانش آموزان از طریق ضرورت اجرای طرح ارزشیابی ک

دبستانی روشن ها از دوره پیشرسانی به آنهای آموزشی مناسب و اطالعتشکیل کالس

 شود.

های ضمن خدمت که برای معلمان مجری گذاشته باال بردن کیفیت کالس -

تخصصی ویژه شود با استفاده از مربیان و اساتید مجرب و متخصص در این امر و آموزش می

 به معلمان برای بهبود کیفیت کارشان.

طراحان و مسئوالن از طریق کاهش کارهای نوشتاری معلمان مشکل کمبود  -

 ها را برطرف کنند.وقت آن
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برای  نیازدر راستای تأمین و فراهم ساخت امکانات، شرایط و منابع آموزشی مورد -

ر و معلم و تربیت دبیهای تربیتاجرای ارزشیابی کیفی توصیفی ضمن بازنگری در برنامه

اد گردد بازنگری در نسبت آماری تعدمعرفی مبانی ارزشیابی کیفی توصیفی پیشنهاد می

 آموز به معلم و کاهش جمعیتی کالسی انجام و درزمینه بازسازی محیط یادگیریدانش

ن آ یهای انسان گرایانهکالس و مدرسه متناسب با رویکردهای جدید یادگیری و آموزه

 توجه ویژه مبذول گردد.

منظور افزایی بههای دانشای معلمان و مدیران و برنامهتدارک آموزش حرفه -

یفی های موردنیاز اجرای ارزشیابی کارتقای سطح علمی مجریان در راستای تقویت مهارت

های آوری اطالعات و برگزاری نشستکارگیری و تفسیر ابزار جمعتوصیفی ازجمله مهارت به

شیابی های اقدام پژوهی معلمان در زمینه اجرای ارزلمی برای انتقال تجربیات و یافتهع

 کیفی توصیفی.

ه های علمی و عملی به مجریان ارزشیابی توصیفی تا رسیدن بانتقال شایستگی -

ای از ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی؛ تهیه مجموعهکارگیری انواع روشمرز مهارت در به

منظور اعطای زمان های عملکردی برای هر درس در قالب یک کتاب بهآزمون سیاهه رفتار،

 گیر بودن ارزشیابی توصیفی کیفیبه معلم در راستای رفع مشکل وقت

آموزان و از طریق تشکیل جلساتی در تابستان با معلمان، والدین و دانش -

 گیری شود.نظرخواهی از آنان در مورد چگونگی طرح تصمیم
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