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 چکیده

در مـدارس ابتـدایی    توصیفی یابیارزشتحلیل ادراك معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجراي برنامه هدف این پژوهش، 
سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازي معنایی ادراك معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم بـه   است.
هـا و نقـاط قـوت طـرح      کننـدگان، چـه درك و ارزیـابی، نسـبت بـه ضـعف       که ایـن مشـارکت   یمنشان دهپرداخته و  توصیفی یابیارزش
گیري هدفمند، پس از  با استفاده از نمونهاستفاده شد.  ساختارمند از مصاحبه کیفی نیمهها  دارند. به منظور گردآوري داده توصیفی یابیارزش

تحلیل ها حاصل شد.  ـ اشباع داده  ، داراي گرایش تحصیلی آموزش ابتدایی بودندباسابقهاً معلمان عمدتمصاحبه با معلمان ـ که   23انجام 
آمـوزان   کاهش شوق، حساسیت و انگیزه تـالش دانـش  «نظیر  ضعف نقطهبندي شش  هاي معلمان، موجب شناسایی و دسته عمیق دیدگاه

و هشـت نقطـه قـوت برنامـه     ، »آمـوزان  سـوادي دانـش   ن بـه کـم  افـزایش افـت یـادگیري و دامـن زد    «و » نسبت به یادگیري و  تحصیل
هـاي متعـدد در    امکـان اسـتفاده از روش  «و » آمـوزان  حذف زحمت معلمان براي نگارش فهرست اسامی دانـش «، نظیر توصیفی یابیارزش

، توصیفی یابیارزشاثرات اجراي برنامه شونده، پیامدهاي متفاوتی را از  ها نشان داد که معلمان مصاحبه ، گردید. یافته»آموزان ارزیابی دانش
ها  هاي مضاعفی در فرایند یاددهی ـ یادگیري خود روبرو هستند که در مقاله حاضر به برخی از آن  اند و در مجموع با چالش تجربه کرده

 پرداخته شده است.

 کیفی  ، روشسنجش عملکرد ،مدارس ابتدایی توصیفی، یابیارزشتجربه زیسته، برنامه  ،ادراك معلمان :واژگان کلیدي
 مقدمه
المللی است. این امر خود در گرو تـدارك   ملی و بین سطح در هاي آموزشی نظام پویایی جوامع در گرو کیفیت بقا و

ویـژه در دوره ابتـدایی اسـت     مـداوم بـه   و عمیـق  سازي فرایند یاددهی ـ یادگیري معنادار،  شرایط مناسب براي غنی
هـا،   . در این راستا، نظام سنجش آموخته5 )2007؛ نیمالو، 2010؛ لیو، 2011؛ سیندالر، 2009؛ جیتومر، 2012(پاوري، 

کند. از یکسو به گردآوري شواهدي  اي را ایفا می و چندگانه  ناپذیر از نظام آموزش، نقش ویژه به عنوان بخش جدایی
گر براي تقویت و تحکـیم   نقش تسهیل و دستیابی به اهداف پرداخته، از دگرسو 6ها آموخته براي سنجش میزان تحقق
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؛ 2011، 8وسـتا  شـرمیز و دي ؛ 2011؛ سیندالر، 2012را ایفا نموده (پاوري،  7ها و کمک به تدریس و یادگیري آموخته
ي پرورش شهروندان مسئول، پاسخگو، مولد، مبدع، برا) و در وضعیتی برتر، زمینه مناسب 2009، 9لمپریانو و آتانسو

هاي متنوع و متعددي که در  العمر و موفق در ایفاي نقش کننده دانش و یادگیرنده مادام نقاد، خلق متعهد، خودارزیاب،
مثابـه   و سـنجش بـه   10آورد؛ آنچه کـه در رویکردهـاي سـنجش اصـیل     جامعه داشته یا خواهند داشت، را فراهم می

 گیرد. مورد توجه قرار می 11یادگیري

تصریح اهـداف،   ، عالوه بر سنجش میزان تحقق اهداف، کشف نیازها،ها آموخته هاي نوین و پیشرفته سنجش در نظام
یادگیري از طریق ارائه بازخوردهاي  ـ  سازي فرایندهاي یاددهی و غنی شناخت نقاط ضعف و قوت، به اصالح مستمر

جانبـه فراگیـران، فـراهم آیـد. در ایـن       ها، بستر مساعدي براي رشـد همـه   اثربخش پرداخته تا ضمن کاهش نارسایی
اي  هاي حرفـه  گردد تا معلمان از صالحیت می هاي بهینه و مستمر، شرایطی فراهم  ها، با انتخاب دقیق و آموزش نظام

یـابی و   ئلهشناسی، مسـ  ي که آنها در عمل، ضمن مسئلها به گونهتوأمان آموزش، پژوهش و سنجش برخوردار شوند، 
آمـوز در فراینـدهاي یـاددهی و     محوري، با هدایتی هوشمندانه و مشارکت مـوثر، صـحیح و مسـئوالنه دانـش     مسئله

سـاخته و   هـاي خـود، آگـاه    هـا و کاسـتی   یادگیري، او را نسبت به ضرورت خودارزیابی و توجه دقیق بر نقاط قوت
در ایـن    نماینـد.  تشخیص نقاط ضعف فردي را تقویت مـی  هاي هوشمندانه مبتنی بر توانمندي الزم براي ادامه تالش

دیگـر   گـردد. بـه   آموزان، تاکیـد مـی   هاي فردي دانش ریزي متناسب با تفاوت بر ضرورت توجه، احترام و برنامهنظام، 
ها، تالش معلمان بر این است تا با ایفاي نقش سـازنده در سراسـر چرخـه طراحـی تـا اجـراي        سخن، در این نظام

ي کـه ضـمن   ا بـه گونـه   فراهم گرددرایط مناسب براي بهبود سطح و عمق یادگیري و عملکرد فراگیران آموزش، ش
آموزان ایجاد کرده و احساس نیاز  ایجاد بستر مناسب براي یادگیري معنادار و اصیل، لذت یادگیري را در ذائقه دانش

 .کند ینهنهادالعمر را در آنان  به یادگیري مادام
هاي تربیتی جوامـع دارد، از رسـالت و جایگـاه     دهی به بنیان بدیلی که در شکل یل نقش بیبه دلنظام آموزش ابتدایی 

ي که به نحو). 2003، 13؛ وزارت امور خارجه هلند2010، 12رفیعی برخوردار است (کرنستون، مالفورد، کیتنگ و رید
سازمان توسـعه و  کیفیت این نظام دانست. نتیجه مطالعات  ثر ازأمت آن راتوان تعالی جامعه و تحقق اهداف کالن  می

ویژه آموزش ابتدایی، محور بنیادین رشـد اقتصـادي    کیفیت نظام آموزشی و به دهد که نشان می 14همکاري اقتصادي
کلـی، رفـاه    طـور  بهگویی به فضاي رقابتی کار و فناوري در جهان امروز و  پایدار، کاهش فقر، افزایش ظرفیت پاسخ

 ). 2011عمومی کشورها است (سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، 
                                                   
٧. assessment for learning (AFF) 
٨. Shermis  & Di Vesta 
٩.  Lamprianou & Athanasou 
١٠. Authentic assessment 
١١. assessment as learning (AAL) 

١٢. Cranston, Mulford, Keating, & Reid 
١٣. Netherlands Ministry of Foreign Affairs 
14. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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بخشـیدن بـه نظـام     گذاري و تمرکز آنها در کیفیـت  هاي تحول در کشورهاي پیشگام، مؤید سرمایه کنکاشی در برنامه
ترین  اي عنوان، پایهکه در دوره ابتدایی به  شده استیژه آموزش ابتدایی دارد. پیشنهاد و تاکید و بهآموزش و پرورش 

تـرین و   رود، شایسـته  مـی  بـه شـمار  ی جایگاه خشت اول و پی و بنیاد سـاختمان نظـام آموزشـی    به درستدوره که 
تـرین   ها و اصیل ها و برنامه ترین طرح ترین مربیان و کادر آموزشی، مدیران، فضاي و امکانات آموزشی، دقیق یفیتباک

شود. سنگاپور از جمله کشورهاي  دیده  تداركگیري آموزشی در این دوره  تکالیف، شیوه آموزشی، مدیریت و جهت
تمرکز بیشتر بـر آمـوزش ابتـدایی    «در نظام آموزش ابتدایی است. اخیراً با شعار  ها آموخته سنجشپیشگام در عرصه 

هاي مـوثر و   ر) برنامهنگ جانبه/ کل (همه 15با استفاده از سنجش فراگیر» آموزان براي آینده منظور آمادگی بهتر دانش به
 ).2010برانگیزي را در ارتقاي آموزش ابتدایی برداشته است (لی،  تحول
 در بنیـادي  تغییـرات  ایجاد باهدف  1382ـ   1383تحصیلی  سال از ایران، در ابتدایی دورة در توصیفی یابیارزش نظام

 ارزشـیابی  اثـربخش  هـاي  شیوه و یادگیري -یاددهی فرایند در نوین رویکردهاي به عنایت با و ارزشیابی موجود نظام

شـد.    اجـرا  ابتـدایی  دوره مـدارس  از تعدادي در پرورش و آموزش عالی شوراي دستورالعمل بر اساس آموزان، دانش
ارزشـیابی   بـه  پایـانی  ارزشـیابی  توصـیفی) و  یابیارزشکیفی ( مقیاس ) به0ـ   20کمی ( مقیاس تغییر بر نظام این تأکید

 با متناسب آموزان دانش تحصیلیپیشرفت ارزشیابی و سنجش براي ابزارهایی و توصیفی کارنامه یريکارگ بهتکوینی، و 

 بـه  پـرورش  و آمـوزش  عالی شوراي جلسه ،769 مصوبه اساس این طرح بر). 1384حسنی، ( است نظر مورد مقیاس

در تمامی مدارس ابتدایی کشور، به اجرا  1388-1389سال  ازدوره اجراي آزمایشی،  یک، پس از 18/4/1387یخ تار
، ابتـدا پایـه اول و در سـنوات    88-89تحصـیلی   سال از سال 5 طی طرح، این تدریجی اجراي گذاشته شده است. با

 عـالی  شـوراي  مصـوبات  مجموعـه طور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفـت (  ها، به بعدي به ترتیب سایر پایه

  هاي دوره ابتدایی در حال اجرا است. ). در حال حاضر این طرح در کلیه پایه1387 پرورش، و آموزش
هـایی همـراه اسـت. طـرح      هـا، تهدیـدها، نقـاط قـوت و ضـعف      پرواضح است که اجراي هر طرحـی، بـا فرصـت   

هاي پژوهشی، وجود نقاط  توصیفی، نیز، از این قاعده مستثنی نبوده است. بررسی شواهد، مستندات و یافته یابیارزش
در آموزش ابتدایی کشور ، فقدان شناخت عمیق و ژرف  ها آموخته سنجشقوت، ضعف، موانع، و مشکالتی در نظام 

زیسته معلمان  تجربهست تا بدون هرگونه سوگیري، رساند. در این مطالعه کوشش شده ا یید میتأنسبت به آنها را به 
پژوهشی موجود، از تعدد و تنوع نقاط ضعف و مواردي  ابتدایی در اجراي این نظام، بازنمایی گردد. مروري بر پیشینه

ر شده د ترین نقاط قوت اشاره پذیرفته، از مهم دارد. مبتنی بر مطالعات انجام از نقاط قوت در اجراي این نظام حکایت
 کـارگروهی ج) ب) آمـوزان،    الف) همکاري بـین دانـش   میزان بر بیشتر توان به تأثیر خصوص اجراي این طرح می

گفتگو؛ ه) حذف اضطراب امتحان؛ و) مطابقت بیشتر بـا   و بحث در آموزان دانش مشارکت افزایش د)  کاهش رقابت
 حسنی و؛ 1389وکیلی و امینی،  ؛1389، و درخشندهابوالقاسمی  استانداردهاي ارزشیابی اشاره نمود (نامور، راستگو،

                                                   
١٥. holistic assessment 
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؛ 1385خـوش خلـق و اسـالمیه،    ؛ 1385خوش خلق و پاشا شریفی، ؛ 1387موسوي و پاشاشریفی، ؛ 1386احمدي، 
هـا، بـروز آثـار و     شـده، از وجـود ضـعف    هاي منتشر مروري بر یافتهاز سوي دیگر،  ).1384خوش خلق و شریفی، 

دارد که برخی ناشـی از ماهیـت     طور کلی نظام آموزشی حکایت آموزان، معلمان و به دانشپیامدهاي نامطلوبی براي 
توصیفی، برخی ناشی از نحوه اجرا و عدم تناسب این برنامه با وضعیت موجود اغلب مدارس کشور،  یابیارزشطرح 

 و برخی نیز مربوط به نظام ارزشیابی سابق است. 
) 1 توان بـه،   ها می آموخته هاي مرتبط با نظام سنجش ترین ضعف وجود از مهممبتنی بر شواهد پژوهشی و مستندات م

 ) تمرکز و تاکید نظام2)؛ 1390یل نبود رقابت (حسینی، به دل مدارس ابتداییآموزان  کاهش سطح انگیزش در دانش

تـوجهی بـه    آن کـم یادگیري؛ تمرکز معلمان ابتدایی بر یادآوري و محفوظـات و بـه تبـع     نتایج ، برها آموخته سنجش
) عدم موفقیت معلمان مدارس ابتدایی در ایجـاد انگیـزه در   3)؛ 1389آموزان (گنجی،  فرایندهاي عالی تفکر در دانش

ــادگیري دانــش دانــش ــوزان (موســوي و پاشاشــریفی،  آمــوزان و ارزشــیابی از ی ) عــدم توفیــق طــرح 4)؛ 1387آم
آمـوزان نسـبت بـه     باالتر حیطه شناختی، ارتقاء نگرش دانشي توجه به اهداف سطوح ها مؤلفهتوصیفی در  یابیارزش

کارگیري از انواع ابزارهاي متفاوت سنجش توصیفی، استفاده  یادگیري، تعمیق یادگیري، دوام و پایداري یادگیري، به
 رفـع  بـه منظـور  آمـوزان و معلـم    از بازخوردهاي فرایندي در مسیر بهبود یادگیري، ایجاد زمینه اصالح براي دانـش 

هاي فرایند یادگیري، کاستن از حساسیت والدین نسبت به نمره، بهبود فرصت یـادگیري از طریـق مشـارکت     کاستی
توصـیفی در   یابیارزشـ ) عدم توفیق طـرح  5)؛ 1385والدین در امر یاددهی و یادگیري (خوش خلق و پاشا شریفی، 

آمـوزان نظـام    آموزان در مقایسه با دانـش  هاي عاطفی دانش هدف عمده خود مبنی بر کاهش استرس و ارتقاء ویژگی
آموزان (خوش خلق و  توصیفی در ارتقاي کیفی عملکرد دانش یابیارزش) عدم توفیق طرح 6)؛ 1385سنتی (رضایی، 

) رغبت پـایین و نگـرش منفـی معلمـان دوره ابتـدایی بـه انجـام        7)؛ 1385؛ خوش خلق و اسالمیه، 1384شریفی، 
) وضعیت نامطلوب میـزان آگـاهی معلمـان ابتـدایی از     8) 1384(پرویزیان و کاظمی،  یابی مستمر هاي ارزش فعالیت

آمـوزان   توصیفی در ارتقاي سطح یادگیري دانـش  یابیارزش) عدم توفیق طرح 9)؛ 1384هاي ارزشیابی تکوینی ( شیوه
و اسـالمیه،   ) فقدان الگویی روشن براي ارائه بازخورد در مدارس (خوش خلـق 10)؛ 1384(خوش خلق و شریفی، 

ویـژه در بحـث سـنجش یـادگیري      ) تسلط نظریه رفتارگرایی در عملکردهاي معلمان مدارس ابتدایی بـه 11)؛ 1385
هـاي   ) عـدم رغبـت معلمـان دوره ابتـدایی بـه انجـام فعالیـت       12)؛ 1388آموزان (فتحی، واجارگاه و نـادري،   دانش
توسـط   شـده  ارائـه ساختار و تناسـب الزم بـین تکـالیف    ) فقدان 13)؛ 1384یابی مستمر (پرویزیان و کاظمی،  ارزش

هـاي شـفاهی در طـرح درس     ) فقدان جایگاه پرسش14)؛ 1379آموزان (سپاسی،  معلمان با مشکالت یادگیري دانش
) نارضایتی معلمان از عدم فرصت کافی براي آموزش و سـنجش میـزان توفیـق    15)؛ 1389معلمان ابتدایی (گنجی، 

) عــدم شــفافیت اهــداف و چگــونگی اجــراي برنامــه  16)؛  1379یري مطالــب (سپاســی، آمــوزان در یــادگ دانــش
) عـدم اسـتفاده دبیـران از    17؛ )1385(پریرخ و میرحسـینی،   آموزان توصیفی براي معلمان، مدیران و دانش یابیارزش
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بررسـی  ضـرورت  ؛ اشاره داشت که این امر )1387(صادقی، آموزان  ارزشیابی براي یادگیري در رفع مشکالت دانش
توصـیفی، را   یابیارزشـ موسـوم بـه   هـا در نظـام آمـوزش ابتـدایی،      آموخته نتایج و پیامدهاي ناشی از الگوي سنجش

در حـوزه آمـوزش    باتجربـه نماید. بررسی شواهد اولیه، حکایت از اعتراض گسترده بسیاري از معلمان  دوچندان می
آموزان و به تبع  یژه انگیزه پیشرفت در دانشو بهوزشی معلمان و یرات مخرب آن بر عملکرد آمتأثابتداي و والدین و 

 ها دارد. آن، کاهش عمق و کیفیت یادگیري در آن
توصیفی، لیکن اکثریت مطالعات  یابیارزششده براي برنامه  شناسایی اثرات و پیامدهاي مثبت و منفی فهرست  به رغم

هاي کمی پژوهش است که بنا به ماهیت این قبیل مطالعـات و   گرایی و روش شناسی اثبات شده، مبتنی بر روش انجام
آمده در بازنمایی پدیده مورد مطالعـه، از عمـق    رسد شناخت بدست هاي برآمده از آن، لیکن، به نظر می وسعت یافته

است تـا بـا اسـتفاده از     ه است. بدین منظور در پژوهش حاضر با درك این ضرورت، سعی شدهکافی برخوردار نبود
هـاي آنهـا بـه     و ادراك دیدگاهزیسته معلمان ابتدایی تجربهشناسی تفسیرگرایی، ضمن تحلیل  رویکرد مبتنی بر روش
میق از پدیـده مـورد مطالعـه،    یادگیري، با کسب شناخت ع یرگذار در هدایت فرایند یاددهیتأثعنوان مهمترین عنصر 

توصیفی، بازنمایی شود. درك عمیق پدیده مورد مطالعه، تحلیل  یابیارزشسایر ابعاد و زوایاي مترتب بر اجراي برنامه 
ها و بازسـازي معنـایی پدیـده     سازي یافته بخشیدن به شناخت از موضوع، غنی تواند به ما در عمق ادراك معلمان، می

 ند. مورد بررسی، یاري رسا
دهد، نقش معلمان در توفیق نظـام آموزشـی، افـزایش     ها، شواهد و مستندات متعدد پژوهشی، نشان می نتایج بررسی

یژه در مقطع ابتـدایی از اهمیـت بسـزایی    و بهآموزان،  یادگیري و همچنین تعمیق یادگیري دانش کیفیت فرایند یاددهی
، 17هنري، تامسون، فُرتنر، زالی، کرشاو؛ 2011ی و نادریزاده، ؛ عراقی، برزآبادي، بهجت2011، 16برخوردار است (سبیت

 عـارفی، ؛ 1391نـژاد،   ؛ مالیـی 1392 پاکـدامن،  مهمـویی،  مـومنی  پیرکمـالی، ؛ 2008، 19؛ پتـل 2009، 18سـاکس ؛ 2010
هـا و   رهیافـت  ).1384 سـیف،  و کردنوقابی، ؛1388 اي، اژه و حجازي هریس، وکیلی ؛1388 ادري، و واجارگاه فتحی

گـران امـر    هاي معلمان به عنوان تسهیل پیشنهادهاي برگرفته از این مطالعات، بر ضرورت توجه به نظرات و خواسته
هـا،   هاي کالسی از طریق توجه به دیدگاه سازي فعالیت تربیت به منظور ایجاد بالندگی و نشاط در جو مدرسه و غنی

بنابراین از یکسو، با توجه بـه اهمیـت واالي نظـام     صحه گذارده است.ها و رفع مشکالت موجود  شناسایی خواسته
یادگیري، و همچنین گذشت بیش از  آموزان و فرایند یاددهی یرات آن بر کیفیت یادگیري دانشتأثها و  آموخته سنجش

سـازي ایـن    توصیفی، بررسی پیامدهاي خواسته و ناخواسته ناشـی از جـاري   یابیارزشدهه از زمان اجراي برنامه  یک
تواند در افزایش شناخت و ارتقاي کارآمـدي،   رویه در نظام آموزش ابتدایی، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، می

                                                   
16. Sebate 
17. Henry., Thompson., Fortner., Zulli., & Kershaw 
18. Szucs 
19. Patel 
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نقش اساسی داشته باشد. از این رو مسئله اساسی در پژوهش حاضر، فقدان شناخت عمیق و موثق نسبت بـه ادراك  
توصیفی و پیامدهاي آن بر فرایند تدریس  یابیارزشرنامه ذهنی معلمان نسبت به نقاط ضعف و قوت ناشی از اجراي ب

اصلی اینست کـه معلمـان مـدارس ابتـدایی، چـه       سؤالبدین منظور آموزان است.  و کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش
  ؟توصیفی دارند یابیارزشنقاط ضعف و قوت ناشی از اجراي طرح ادراکی نسبت به 

 

 

 روش
اي کیفی با رویکرد اُمیک نیاز است. در رویکـرد   موضوع مورد مطالعه، به مطالعهدر این پژوهش، با توجه به ماهیت 

رود، سعی بر این است تا به معناي درك، تفسیر و  شمار می شناسی کیفی به اُمیک، که یکی از مفاهیم بنیادي در روش
 ود.با آن پرداخته ش» از نقطه نظرات افراد درگیر«بازنمایی پدیده یا موضوع مورد بررسی 

مصـاحبه بـا    23گیري مـوارد عـادي، پـس از انجـام      گیري هدفمند از نوع نمونه در این پژوهش، با استفاده از نمونه
 ها حاصل شد.  معلمان، اشباع داده

 

هاي فردي معلمان مورد مصـاحبه، نشـان    شد. نگاهی به ویژگی نفر از معلمان ابتدایی، مصاحبه 23در این پژوهش با 
 61تحصیلی با رشته آموزش ابتـدایی،   درصد داراي مدرك  61دیپلم؛  درصد داراي مدرك فوق 70دهد که حدود  می

درصدشان به لحاظ وضعیت اسـتخدامی، رسـمی هسـتند.     79سال و حدود  15درصد داراي سابقه تدریس بیش از 
مر آمـوزش در وضـعیت   شده، به لحاظ آشنایی و تجربه در ا  توان نتیجه گرفت که گروه معلمان مصاحبه بنابراین می

 اند.  مناسبی قرار داشته
یافته و روآمند  ها استفاده شد. براي هدایت نظام براي گردآوري داده 20ساختارمند در این پژوهش، از فن مصاحبه نیمه

هـا، طبـق    شـونده  گري تنظیم گردید. پس از تدوین پروتکل و وصول آمـادگی مصـاحبه   ها، پروتکل مصاحبه مصاحبه
محوري در  سؤاالتوگو و تنظیم و بازبینی متن گفتگوهاي صورت گرفته، حول  شده، به انجام گفت بندي برنامه زمان

هاي تدارك دیده شده، اقدام گردید. بـا توجـه بـه محـدودیت زمـانی معلمـان در مدرسـه، همچنـین          قالب کاربرگ
ن بـه انجـام مصـاحبه در سـاعات     شـوندگا  ویژه تمایل مصـاحبه  هاي ناشی از تبعات مصاحبه در مدرسه، و به نگرانی

منظـور   ترین گزینه در نظر گرفتـه شـد. ضـمناً بـه     غیرکالسی و جمیع شرایط، مصاحبه غیرحضوري و تلفنی، مناسب
ها، و احتمال بروز خودسانسوري  شوندگان، به ضبط مصاحبه رعایت مسائل اخالقی و با توجه به عدم تمایل مصاحبه

هـا،   ها در صورت اصرار بـراي ضـبط جریـان مصـاحبه     در نتیجه افت کیفیت دادهکاري در ارائه نظرات و  و محافظه

                                                   
٢٠.  semi- structured interviews 
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. پـیش از شـروع   21برداري حین مصـاحبه، اسـتفاده شـود    تصمیم گرفته شد تا از مصاحبه تلفنی و با روش یادداشت
. دامنـه  کنندگان در مورد محرمانه ماندن اطالعات و عدم ضبط صداي آنان، اطمینان داده شد مصاحبه به همه شرکت

هـا در طـول روز بـا توجـه بـه تـرجیح        و زمـان مصـاحبه   22دقیقـه در نوسـان بـود    75تـا   45هـا از   زمانی مصاحبه
شد. در گـام ابتـدا، تمـام     استفاده 23اي کُالیزي ها از راهبرد هفت مرحله شونده، تنظیم گردید. در تحلیل داده مصاحبه
شـود، خوانـده شـد تـا      مرسـوم پروتکـل نامیـده مـی     طور بهکننده که  شده توسط معلمان مشارکت هاي ارائه توصیف

شود؛ سپس با هدف استخراج جمالت مهم، به هـر پروتکـل مراجعـه گردیـد و جمـالت و       پژوهشگر با آنها مأنوس
شد تا معناي هر یک از جمالت  شد. در ادامه تالش  عباراتی که مستقیماً به پدیده مورد مطالعه مرتبط بود، استخراج 

هـم، در   شـده و مـرتبط بـه     ها، تکرار گردید و معانی فرموله برده شود. مراحل فوق براي هر یک از پروتکلمهم، پی 
بندي شد. در ادامه به منظور شناسایی و بازنمـایی نقـاط قـوت و     ها) دسته هایی از موضوعات اصلی (تم قالب خوشه

یق شد. در نهایت سعی شد تا بـه منظـور   ضعف موجود، نتایج در قالب توصیفی جامع از موضوع مورد پژوهش تلف
شده و پدیـده مـورد    ینتدواي صریح و روشن از ساختار اساسی آن  توصیف ساختار ذاتی پدیده مورد مطالعه، بیانیه

هـا، نتـایج    نگرانه توصیف شـود. سـرانجام و بـه منظـور اعتباربخشـی نهـایی یافتـه        اي جامع و ژرف بررسی به گونه
ها، فرایند تحلیـل بـه    یید اکثریت یافتهتأکنندگان گذاشته شد و بعد از تعدیل جزئی و  ارکتآمده در اختیار مش بدست

هاي متنی (نـه عـددي)    نگارش مقاالت به روش کیفی، متضمن گزارش داده پایان رسید و گزارش نهایی تدوین شد.
کننـدگان   تقیم شـرکت ي مسـ هـا  قـول  نقـل شود. اغلب از  ها مشخص می است و به وسیله لغات، موضوعات و نوشته

شود. چنـین صـدایی    استفاده می» 24صداي فعال«مفرد، یا در اصطالح  اول شخصشود و اغلب از ضمیر  استفاده می
ها در نگارش مـورد   ). در پژوهش حاضر سعی گردید، این ویژگی1391شود  (ابوالمعالی،  منجر به اطمینان بیشتر می

 توجه ویژه قرار گیرد.
 

 ارزیابی پژوهش کیفی هاي مرتبط با مالك
هـاي سـنتی (روایـی،     هاي کیفی، چهار رویکرد وجود دارد. در دیـدگاه اول، از مـالك   در خصوص ارزیابی پژوهش

هاي مجزایـی، متناسـب بـا     شود. دیدگاه دوم، از مالك هاي کیفی، استفاده می پایایی و عینیت) براي ارزیابی پژوهش
هاي کمـی و کیفـی    تلفیقی از مالك طور به). در دیدگاه سوم، 2000ري، شود (هلی و پ هاي کیفی استفاده می پژوهش

                                                   
آوردهاي اتخاذ این رویه در  ها، از مهمترین ره هاي گردآوري شده در فرایند مصاحبه دهندگان و کیفیت داده وجود آرامش براي همکاري پاسخ. 21

ن و نحوه، میزان مصاحبه و سایر همکاري مرتبط، به لحاظ رعایت مسائل اخالقی، شرایط ها، مکا ها بود. در انتخاب نوع روش ثبت داده مصاحبه
 شود.  پاسخگو اصل و ترجیح اساسی تلقی می

ها،  و پس از  هر مصاحبه، به گفت و  کنندگان، پیش از ورود به بخش اصلی مصاحبه براي برقراري ارتباط صمیمی و جلب اعتماد بیشتر شرکت. 22
 شد. روزمره سپري میگوي عمومی و 

٢٣. Colizzi’s seven- step method 
٢٤. active voice 
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اي است که نبایـد از   هاي کیفی به گونه شود و در دیدگاه چهارم، برخی بر این باورند که ماهیت پژوهش استفاده می
دیدگاه تلفیقـی)  هیچ مالك ثابتی براي ارزیابی پژوهش کیفی استفاده کرد. در پژوهش حاضر، مبتنی بر دیدگاه سوم (

هـاي پـژوهش    هاي بررسی پژوهش کیفی که مشابه مالك شد. برخی از مالك هاي چندگانه سنتی بهره گرفته از مالك
درونـی)؛   (معـادل روایـی   25از: صـحت و اعتمادپـذیري   انـد  عبـارت هـاي کیفـی اسـت     کمی اما متناسب با پژوهش

(معـادل   28پایایی)؛ تأییدپـذیري  (معادل 27وابستگی و اتکاپذیري تعمیم)؛ بیرونی یا قابلیت (معادل روایی 26پذیري انتقال
)، به اختصار ضمن 1. در ادامه در قالب جدول (29 )2004؛ شنتون، 2003افشانی،  ؛ گل1985عینیت) (لینکلن و گوبا، 
رسـت  هاي مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی، اقداماتی که براي تأمین آن مالك انجام شـد، فه  تعریف هر یک از مالك

 گردیده است.
 براي تأمین آنها در پژوهش حاضر شده انجامهاي مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی و اقدامات  مالك .1جدول 

عنوان 
 مالك

 ها تعریف و ویژگی
 اقدام در مطالعه حاضر

 براي تأمین آن

ونی
 در

یی
روا

 یا 
حت

ص
 

ها و توانایی تحلیل پژوهشگر بستگی دارد. صحت به وسعت  ها، انسجام داده ها، بیشتر به غناي داده صحت داده
دهد که آیا افراد دیگر به غیر از  پاسخ می سؤالیر پژوهشگر، توسط افراد دیگر اشاره دارد، یعنی به این تفس ییدتأ

). به اعتقاد 1391نقل از ابوالمعالی،  2010نگ و هوراس، کنند (کی گیري او را تأیید می پژوهشگر، تفسیر و نتیجه
که در  یدرحالگیري است  ژگی در مطالعات کمی، تابعی از کیفیت ساخت ابزار اندازه )، رعایت این وی2002پاتون (

هاي مؤید بر رعایت این  ) و بخشی از مؤلفه94: 2013ژوهشگر است (نقل در ایزکور،  پژوهش، ابزار اصلی خود پ
 گیرد. ها نشأت می ، از توانایی پژوهشگر در هدایت جریان پژوهش و تفسیر یافته یژگیو

ها، از سه  به منظور افزایش صحت داده
نفر از معلمان آشنا با ماهیت مسئله 
پژوهش، کمک گرفته شد تا به بررسی و 
میزان باورپذیري تفسیرهاي به عمل 

 آمده از سوي پژوهشگر، بپردازد.

قال
انت

 
ري

پذی
 

ونی
 بیر

یی
روا

ل 
مقاب

در 
 

ها و  هاي متفاوت و قابلیت کاربرد یافته ها به موقعیت پذیري یافته در تحقیق کمی، اعتبار بیرونی به تعمیم
طور غیرقابل  شود که جایگاه دنیاي واقعی به شود. در پژوهش کیفی فرض می می  گیري در شرایط دیگر گفته نتیجه

). به زعم 1391نقل از ابوالمعالی،  2010تکرار، ممکن نیست (کینگ و هوراس، کند، بنابراین  اجتنابی تغییر می
کنند، نیاز دارند  اي که مطالعه می گوبا و لینکلن، پژوهشگران کیفی به جاي نیاز به مسلم پنداشتن ثبات ذاتی پدیده

شوند،  یساخته مش ها در طی فرایند پژوه که بین عدم ثبات که قسمتی از زمینه پژوهش است و اینکه واقعیت
و فقط  مشخص کندها را  پذیري یافته طور دقیق انتقال تواند به هماهنگی به وجود آورند. البته پژوهشگر کیفی نمی

هاي جدید کاربرد  ها در موقعیت دهد که آیا یافته دهد تا او بتواند تشخیص تواند اطالعات کافی به خواننده ارائه می
هاي تحلیل کیفی، معموالً روایی بیرونی بیشتري نسبت به  ها و روش ) طرح1385( دارند یا نه؛ به اعتقاد هومن

شده، بیشتر مبتنی بر واقعیت هستند  هاي کمی و شدیداً کنترل ها نسبت به طرح طرح روایی درونی دارند. چون این
شاهدي براي روایی و کند و به عنوان  می ها کمک پذیري داده سازي، روشی است که به انتقال ). چندسویه222(ص

 ).2003افشانی،  ؛ گل2008گیرد (گوین،  پایایی مورد استفاده قرارمی

ها، از  یافته پذیري  منظور افزایش انتقال به
ها (با استفاده  سازي داده راهبرد چندسویه

هاي روایتی  توأمان از اسناد و داده
سازي  حاصل از مصاحبه)، چندسویه

ستفاده از کننده/ پژوهشگر (با ا بررسی 
دستیار پژوهشی در فرایند گردآوري، 

سازي  ها)، چندسویه تحلیل و تفسیر داده
ها در مکان  محیطی (با انجام از مصاحبه

هاي متفاوت شامل مدرسه و  و زمان
منزل)، استفاده گردید. تا بر میزان 
باورپذیري تفسیرهاي به عمل آمده، 

 افزوده شود.

ري
پذی

تکا
و ا

ی 
ستگ

واب
 

گیري در طول زمان است.  پذیري، ثبات نتایج در طول زمان و شباهت اندازه در تحقیق کمی، پایایی به معنی تکرار
) معتقدند که چون روایی بدون پایایی 1985پژوهشگران کیفی، توجه زیادي به روایی دارند. لینکلن و گوبا (

یري وجود ندارد و ارائه یکی براي استنباط دیگري ، بنابراین هیچ صحتی بدون اتکاپذداشته باشدتواند وجود  نمی
 خواهند بودباشند، از دقت و هماهنگی و ثبات نیز برخوردار  اتکا قابلهاي مطالعه  . اگر یافتهاست یکاف

منظور ارزشیابی اتکاپذیري، الزم است تا پژوهشگر مدارك کافی  ) به1385هومن ( به زعم). 1391  (ابوالمعالی،
هاي مورد مطالعه، زمینه و  طور مشروح و دقیق، رویه باشد و به مرتبط با پدیده مورد مطالعه را در اختیار داشته

 نماید. شرایط پژوهش را توصیف

سعی شد تا با تهیه شواهد و مدارك 
مورد مطالعه، کافی در خصوص پدیده 

هاي  اي مشروح و دقیق، رویه گونه به
مورد مطالعه، زمینه و شرایط پژوهش 

 توصیف گردد.

                                                   
٢٥. credibility & trustworthability Vs. internal validity 
٢٦. transformability Vs. generalizeability 
٢٧. dependability  Vs. reliability 
٢٨. confirmability Vs. objectivity  
٢٩. Guba & Lincoln; Golafshani; Shenton 
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عنوان 
 مالك

 ها تعریف و ویژگی
 اقدام در مطالعه حاضر

 براي تأمین آن

ري
پذی

یید
تأ

 

توانند مورد تأیید، قرار گیرند،  اي که نتایج می تأییدپذیري در مقابل عینیت مطرح شده است. تأییدپذیري، به درجه
دهند،  ها را توضیح آوري و تحلیل داده جزئیات کافی، فرایند جمعکنند که با  اشاره دارد. پژوهشگران کیفی سعی می

 ).1391اند (ابوالمعالی،  یافته این نتایج دست طورمنطقی به اي که یک خواننده بتواند، ببیند که چگونه آنها به گونه به

شد تا با توضیح جزئیات کافی از  سعی
ها،  آوري و تحلیل داده فرایند جمع

 ها، تامین گردد. تأییدپذیري یافته

انع
ق

 
زي

سا
30 

نده
خوان

 

هاي مختلفی نظیر الف) توضیح فرایند پژوهشی واضح و سازد از راه سازي خواننده، که اعتماد را منعکس می قانع
هاي  شود؛ ج) وجود داده زمانی که در میدان پژوهش صرف می منسجم، ب) ارائه شواهد واضح درباره مدت

کارگیري اصطالحات  هاي جامع؛ د) بهمنظور کمک به تبیین هاي میدانی به متن کننده در اشکال چندگانه حمایت
ها؛ ز)  پژوهش کیفی؛ ه) استفاده از توضیحات دقیق افراد دیگر؛ و) بررسی مداوم یافته  کننده در گزارش شرکت

پذیرد. به زعم  می است؛ انجام هاي پرسیده شدهاي که سؤال کنندگان در فرایند بررسی؛ ح) نحوه درگیري شرکت
اي اصیل و منعطف، شود. در مطالعه می سازي و در نتیجه اعتماد مربوط )، تمامی موارد فوق به قانع1391ابوالمعالی(

 کنند. هاي واضح را آشکار و تحلیل می کنندگان در کار حضور دارند و پژوهشگران موارد و مثال صداهاي شرکت

سازي خوانندگان، از  به منظور قانع
کارگیري اصطالحات  به«،  هاي رویه

کنندگان در گزارش پژوهش  شرکت
استفاده از توضیحات دقیق افراد «، »کیفی
هاي پرسیده اي که سؤال نحوه«و » دیگر
 ، استفاده گردید.»شده

 

 ها یافته
این است تا   هدف پژوهشگر، قضاوت در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه و ادراك معلمان نیست، بلکه تالش بر

اي شفاف، ضمن توصیف، تحلیل و انعکاس سطح و عمق ذهنیات و ادراك معلمان، تبعات احتمالی  همچون آیینه
ه، پیامدهاي آن بر کیفیت پیشرفت تحصیلی ویژ ها و به ناشی از وجود این وضعیت و ذهنیات معلمان بر روند کار آن

  یرد.قرار گآموزان، مورد بازنمایی  دانش
توانید براي اجراي برنامه  آیا می"کرد که  سؤالو گو از معلمان   هنگامی که پژوهشگر در فرایند گفت

ی، در شکل کامالً شد؛ برخ  هاي متنوع و متناقضی مواجه ، با پاسخ"توصیفی، نقاط قوتی را متصور شوید؟ یابیارزش
کردند. اما برخی که اکثریت معلمان را شامل  معرفی می» بدون نقطه قوت«بدبینانه، آن را مورد انتقاد قرار داده و 

معرفی نمودند. واکاوي » شمار و نقاط قوت اندك داراي نقاط ضعف بی«توصیفی را طرحی  گردید، برنامه ارزشیابی
هاي کیفی منجر شد، به ایجاد درك و دریافت فهم  بندي داده که به مقوله ر آن هاي معلمان، عالوه ب تر روایت عمیق
ذکر هاي پژوهش  توصیفی کمک نمود. بر اساس آنچه در فرایند گردآوري و تحلیل داده تري نسبت به ارزشیابی عمیق
هاي مرتبط با  خصیصههاي معلمان مورد مصاحبه، در برگیرنده برخی  هاي برگرفته از روایت ید، معانی و عبارتگرد

 توصیفی به همراه دارد.  تري را نسبت به ارزشیابی آموزان است که فهم و درك وسیع عملکرد دانش
آمده، موجب شناسایی و  هاي بدست هاي آنها، به ترتیب فراوانی پاسخ در مجموع، تحلیل عمیق دیدگاه

) 2، (»آموزان ش فهرست اسامی دانشحذف زحمت معلمان براي نگار) «1بندي هشت نقطه قوت شامل: ( دسته
) 4، (»آموزان استرس دانش کاهــش) «3، (»آموزان هـاي متعـدد در ارزیـــابی دانش امــکان استفاده از روش«
کاهش دردسرهاي معلمان در خصوص ) «5، (»ها) نامه آموزان (بر طبق بخش فرایندي بودن سنجش دانش«

آموزان به خاطر  حل مسئله مردودي دانش) «7، (»امتحان  مطالعه شب کاهش پدیده) «6، (»پاسخگویی به والدین
گردید. در ادامه هر » تر معلم توصیفی و عرصه عمل وسیع بیشتر ارزشیابی  پذیري انعطاف) «8، (»ضعف در یک درس

  شده است. قرارگرفتهیک از نقاط قوت برشمرده شده، مورد تحلیل 
 آموزان رست اسامی دانشالف) حذف زحمت معلمان براي نگارش فه

                                                   
٣٠. resonting 



  10   ...تحلیل پدیدارشناسانه ادراك و تجربه زیسته معلمان 

حذف زحمت معلمان براي نگارش «توصیفی،  شده ناشی از اجراي طرح ارزشیابی اولین نقطه قوت شناسایی
نفر)، در این زمینه ابراز  23نفر از  10است. حدود نیمی از معلمان مورد مطالعه (» آموزان فهرست اسامی دانش

آموزان و نمرات  بایست فهرست اسامی دانش ز معلمان به ناچار مییک اهر تر  نمودند. به نظر آنها پیش رضایت می
شود و  نویس شدن آن، بعضاً تا چند مرتبه نیاز بود تا پاك نمود و براي نهایی شده را به صورت دستی تهیه می کسب

ان را از نگارش هاي ارزشیابی در طرح توصیفی، معلم شدن فرم اي داد. رایانه این امر باري را بر دوش معلمان قرار می
ها رهایی بخشید. هرچند این نقطه قوت برشمرده شده از سوي معلمان، بیشتر از اینکه به ماهیت  این فهرست

باشد، به پیشرفت در حوزه فناوري اطالعات و به کاربستن آن در مدارس بستگی دارد،  توصیفی ربط داشته ارزشیابی
 ز قضاوت در خصوص درستی یا نادرستی آن، بازنمایی گردد. اما تالش بر این است تا ادراك معلمان، فارغ ا

 

 آموزان هاي متنوع در ارزیابی دانش ب) امکان استفاده از روش
» آموزان هاي متعدد در ارزیابی دانش امکان استفاده از روش«شده از سوي معلمان،  دومین نقطه قوت ادراك

هاي مختلف در طرح  نفر)، نسبت به استفاده متنوع از روش 23نفر از  9سوم معلمان مورد مطالعه ( از یک است. بیش 
موفقیت یا شکست در یک درس یا برنامه نباید فقط مبتنی بر یکی دو نمودند.  توصیفی، ابراز رضایت می ارزشیابی

 هاي ارزیابی متنوعی را ها و شیوه اند که الزم است تا روش آموزش، پیشنهاد کرده امتحان باشد. متخصصان سنجش
یک از فراگیران در ارائه توانمندي خود، پیشرفت تحصیلی هر سازي براي  براي یادگیرنده فراهم کرد تا ضمن زمینه

توصیفی، توانسته است تا حدي به این نیاز، پاسخ  طرح ارزشیابی اي دقیق و منصفانه مشخص گردد. او نیز به گونه
 رود. شمار می و درخور تحسین این طرح به توجه قابلمثبتی دهد و این امر از نقاط 

 

 31آموزان استرس دانش ج) کاهش
 8سوم معلمان مورد مطالعه ( از یک است. بیش » آموزان استرس دانش کاهش «شده،  سومین نقطه قوت اشاره

تمرکز  آموزان و فاصله گرفتن از استرس نمره را از نقاط قوت طرح برشمردند. نفر)، کاهش استرس دانش 23نفر از 
گیري بر آن، ضمن اینکه با رویکردهاي  آموزان، و سخت ها در ارزشیابی دانش بر محتواي درسی، ابزارها و شیوه

تواند به بروز فشار و در صورت شکست،  یژه سنجش اصیل، منافات دارد، تا حد زیادي میو بهنوین سنجش 
توصیفی توانسته است تا حدي این مسئله را   یابیرسد، طرح ارزش به نظر میآموزان دامن زند.  سرخوردگی در دانش

توصیفی، منجر  سازي صحیح طرح ارزشیابی توجهی به نحوه پیاده داد، که کم هاي بیشتر نشان برطرف سازد، اما بررسی
آموزان نسبت به مسائل درسی و تکالیف  پذیري برخی از دانش به بروز افراط در کاهش حساسیت و مسئولیت

توان یک اصل را مطرح نمود.  وص ارزشمندي این نقطه قوت برشمرده شده از سوي معلمان، میاست. در خص شده
توان آن را  ، میدانش آموزان شوداگر این کاهش استرس، منجر به افزایش انگیزه، عملکرد و پیشرفت تحصیلی 

ن داشته باشد، ارزشمند آموزا یر منفی بر انگیزه، عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشتأثارزشمند تلقی کرد و اگر 
گونه که در بخش نقاط ضعف به آن اشاره خواهد شد، کاهش استرس در طرح حاضر، به  شود. همان قلمداد نمی

نموده و تا جایی » کار خیال و اهمال بی«آموزان را  اي شده است که به قول بخش وسیعی از معلمان، دانش گونه
ن در هرکالس، نسبت به یادگیري و تکالیف خود احساس مسئولیت آموزا توجهی از دانش رفته که بخش قابل پیش

                                                   
آموزان، که از سوي برخی از معلمان به عنوان نقطه مثبت طرح ارزشیابی توصیفی برشمرده شده است، بدلیل افراطی که در  کاهش استرس دانش .31

آموزان از روند تالش و رقابت (حتی به شکل سازنده آن) شده است که در  خیال شدن دانش این مسئله به وجود آمده، عمالً موجب افت انگیزه و بی
 خش نقاط ضعف، به طور مبسوط  به آن پرداخته شده است.ب
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هاي پژوهشی مبنی بر نقطه قوت دانستن کاهش میزان استرس  پایینی دارند. لذا به رغم اشاره تعداد زیادي از طرح
اثراتش گرفتن  در نظررسد نتوان آن را بدون  می به نظرتوصیفی،  آموزان از زمان اجراي طرح ارزشیابی امتحان دانش

آموزان، به عنوان نقطه قوت طرح به شمار آورد و الزم است تا  بر کیفیت عملکرد، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش
 این مسئله با کنکاش بیشتري مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 آموزان د) فرایندي بودن سنجش دانش
است. بیش از » آموزان شفرایندي بودن سنجش دان«شده از سوي معلمان،  چهارمین نقطه قوت ادراك

توصیفی، را  آموزان در طرح ارزشیابی سنجش دانش بودن ینديفرانفر)،  23نفر از  4ششم معلمان مورد مطالعه ( یک
یادگیري، از مهمترین عناصري است که  به عنوان نقطه قوت معرفی نمودند. توجه و تمرکز سنجش بر فرایند یاددهی

اند که  آموزش پیشنهاد کرده متخصصان علوم سنجششده است. در این راستا  در رویکردهاي نوین سنجش، پیشنهاد
پذیرد و از نگاه صرفاً  اي مستمر صورت آموزان در جریان یاددهی و یادگیري و به گونه الزم است تا ارزیابی دانش

کار، سروي، و (پپذیرد، پرهیز شود  آموزان که در ارزشیابی پایانی صورت می بروندادمحور به امر سنجش دانش
هاي نوین سنجش  . در رویکرد٣٢)2012کفافی،  ؛ ال2011؛ ردي، 2010؛ آزوسو، هانگریا و ادستروم، 2009ککاله، 

، با هدف ارتقاي »مثابه یادگیري بهسنجش «و » سنجش براي یادگیري«عملکرد فراگیران، استفاده از دو رویکرد 
است  هایی براي تعمیق یادگیري فراگیران پیشنهاد شده فرصتهاي سنجشی معلمان و ایجاد یا تسهیل  فعالیت

گذاري و توصیه به معلمان براي توجه به فرایند  با هدفتوصیفی  طرح ارزشیابی ).2012، کفافی ال؛ 2005، ٣٣براوان(
ا و ه است، هرچند که بررسی گزارش گیري یادگیري در فراگیران، تا حدي این مسئله را مورد توجه قرار داده  شکل

است.  شماري همراه شده هاي بی ها و محدودیت دهد که اجراي آن، با ضعف می  یژه تحلیل نظرات معلمان، نشانو به
ویژه تعداد باالي  یل عدم وجود نظارت دقیق بر کیفیت کار معلمان، تعدد کارها و بهبه دلزعم برخی از معلمان،  به

ی انجام دهند به خوبهاي مرتبط با سنجش مستمر، را   تند تا فعالیتآموزان در هرکالس، عمالً معلمان قادر نیس دانش
که در بیشتر مواقع، کارهاي مربوط به فرایند سنجش مستمر را یکجا و در منزل براي  گزارش نمودندو برخی از آنها 

تواند رهگشا  می 18و  17در این خصوص توجه به دیدگاه معلم شماره نمایند.  ماه کاري، تکمیل می تا یک هفته یک
آموزان  کنه ... کاري به کیفیت کالس و یادگیري دانش معلم، ناظر فقط به دفتر کالس توجه می  در ارزشیابی«باشد؛ 

کار دیده نشه و بیشتر معلما، پر کردن دفتر کالسی  نداره... [ این رویه] باعث شده، تفاوت بین معلماي متعهد و کم
اثرات آن در مطالعه . این مسئله و »توجهی میکنن آموزان کم به یادگیري دانشتر باشه ... [و نسبت]  براشون مهم

است: معلمان در این مطالعه اذعان داشتند که زمان کافی براي سنجش  اي دیگر اشاره شده  ) به گونه1387صادقی (
بر این باور بوده است که آموزان را براي امتحان آخر سال آماده کنند؛ معلم دیگر  مستمر ندارند چرا که باید دانش

دادن آن هستیم، براي پاسخگویی به مسئولین آموزش و  صورت فعلی، مجبور به انجام ارزشیابی مستمر که به"
 ).195(ص"آور است  آموزان اضطراب کنیم. این نمرات براي دانش پرورش بوده و دفتر را پر از نمره می

 

 به والدینهـ) کاهش دردسرهاي معلمان در خصوص پاسخگویی 
است. بیش از  »کاهش دردسرهاي معلمان در خصوص پاسخگویی به والدین«شده،  پنجمین نقطه قوت ادراك

کاهش دردسرهاي معلمان در خصوص پاسخگویی به والدین را  نفر)، 23نفر از  3هشتم معلمان مورد مطالعه ( یک
تر دالیل معلمان براي وقوع این  موشکافانه یتوصیفی، معرفی نمودند. بررس به عنوان نقطه قوت برنامه ارزشیابی

                                                   
32. Azasu., Hungria., & Edström; Reddy; El-Kafafi; Pecar., Cervai., & Kekäle 
33. Brown 
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شدن دردسرهاي خود براي پاسخگویی به والدین را نقطه قوت طرح  داد که هرچند معلمان کم پدیده، نشان
رسد، به رغم واقعیت ناشی از کاهش نیاز معلمان براي پاسخگویی به  دانند، اما به نظر می توصیفی می ارزشیابی
تواند از سویی،  ها، در حقیقت می لیکن این کمتر شدن رجوع والدین و نیاز به پاسخگوییهاي والدین،  نارضایتی

دیدند نمره  اي، وقتی والدین می شود. چرا که در سیستم موسوم به نمره توصیفی تلقی طرح ارزشیابی ضعف نقطه
اي را به  کننده پاسخ قانعشدند و معلم موظف بود،  شدن را جویا می شد، دلیل کم فرزندشان، به هر میزان کم می

» در حد انتظار«، »خوب خیلی«و » خوب«هاي کلی  توصیفی که از برچسب که در ارزشیابی یدرحالوالدین بدهد، 
شود، و  هم کلی بوده و کمتر تولید می سؤاالتشود، طبیعتاً در فضاي کلی و ابهام،  ، استفاده می»نیاز به تالش«و

دامنه   . وقتیافزوده استپنهان، بر نگرانی والدین  طور بههش داده و عمالً قاعدتاً نیاز به پاسخگویی را کا
در حد » «خوب«، »خیلی خوب«به سطوح چهارگانه  20تا  0اي  گیري در خصوص کودکان از مقیاس فاصله تصمیم
یابد و لذا  هاي تولید آن هم کاهش می و فرصت ها سؤالیاید، عمالً دقت  کاهش می» بیشتر نیاز به تالش» «انتظار

قطع  طور بهتواند  ي مکّرر، شود، نمیها سؤالشدن معلمان از  ي والدین، حتی اگر منجر به خالصها سؤالکمتر شدن 
اي  که برخی از معلمان از پدیدهیزتر است، برانگ تأمل  و یقین، نقطه قوتی براي طرح برشمرده شود! این مسئله وقتی

کید پنهانی از سوي برخی از مدیران مدارس مبنی بر عدم ارزشیابی و تا »قبولی کامپیوتري«عجیبی به نام 
اي دیگر از سوي  یان آوردند. این مسئله به گونهبه م، سخن »بیشتر نیاز به تالش«آموزان در سطح چهارم، یعنی  دانش

عملکرد به  18توانیم نمره کمتر از  این که نمی") تشریح شده است: 1387مطالعه صادقی (یکی از معلمان در 
افزاید  )؛ همچنین می193(ص "آموزان انتظارات باال دارند آموزان بدهیم، براي این است که همه دانش دانش

شده برخی از  داد که تجربه شخصی یا شنیده هاي بعدي نشان ). بررسی193(ص "ارزشیابی در اختیار معلم نیست"
کننده از  گاهاً وجود تبعات منفی براي معلمان سرپیچی آمده و همچنین به عملهاي  معلمان نسبت به تغییر ارزشیابی

آموزان در سطح چهارم طیف قضاوت، منجر به  ها براي عدم ارزشیابی دانش درخواست برخی از مدیران یا ناظم
است. هرچند  کاري و پیروي از این رویه عجیب و مخرب شده گیري نوعی ذهنیت منفی و تمایل به محافظه شکل

اي  توصیفی ندارد و برگرفته از عدم نظارت کافی و اجراي سلیقه ارتباطی به ماهیت ارزشیابیاین رویه غلط، 
ریزان و  تواند براي برنامه ها، می رود، لیکن توجه به این آسیب هاي سنجش در برخی از مدارس به شمار می رویه

 کننده باشد. هاي آتی، کمک ناظرین طرح
 

 امتحان  و) کاهش پدیده مطالعه شب
هشتم  است. بیش از یک» امتحان  کاهش پدیده مطالعه شب«شده از سوي معلمان،  شمین نقطه قوت ادراكش

نقطه قوت طرح  به عنوانامتحان را   کاهش پدیده مطالعه شب نفر)، 23نفر از  3معلمان مورد مطالعه (
شی را پدیده مطالعه شب هاي آموز توان یکی از معضالت نظام می جرئت. به نمودند یمعرفتوصیفی،  ارزشیابی

آموزان، نظام آموزشی و جامعه به همراه خواهد داشت. البته این  امتحانی دانست که تبعات بسیاري را براي دانش
هاي غلط ارزشیابی معلم است که طرح درس خود، را به  مسئله، بیشتر ناشی از کیفیت روش تدریس و مالك

توانند نظر  شود، با تالشی که در بازه زمانی امتحانات دارند، می آموزان القا  کند، تا به دانش اي تنظیم و اجرا می گونه
که اگر در طرح درس معلمان دقت کافی شود، عمالً این  یدرحالآورند.  مساعد معلم و حدنصاب قبولی را بدست
مستمر در  توصیفی و توجه به سنجش شدن امتحان در برنامه ارزشیابی پدیده کمتر مشاهده خواهد شد. کمرنگ
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توصیفی به  فرایند تحصیل، منجر به کمتر شدن پدیده مطالعه شب امتحانی گردید که از نقاط قوت برنامه ارزشیابی
 رود. شمار می

 

 آموزان به خاطر ضعف در یک درس از طریق ارتقاي خود به خودي ز) رفع معضل مردودي دانش
رفع معضل مردودي «توصیفی،  جراي طرح ارزشیابیاز سوي معلمان  ناشی از ا شده ادراكهفتمین نقطه قوت 

دهم از معلمان مورد  است. حدود یک» آموزان به خاطر ضعف در یک درس از طریق ارتقاي خود به خودي دانش
آموزان به خاطر ضعف در یک درس از طریق ارتقاي خود به  رفع معضل مردودي دانش نفر)،23نفر از  2مطالعه (

توصیفی، معرفی نمودند. هرچند که به باور دو نفر از معلمان، این پدیده  قوت طرح ارزشیابیعنوان نقطه  خودي را به
رود، اما ضرورت دارد تا به منظور قضاوت صحیح در خصوص این پدیده، به  از نقاط قوت طرح به شمار می

 بلندمدتپیامدهاي  توان در خصوص اي گسترده، پیامدهاي آن مورد بررسی قرار گیرد، و در حال حاضر نمی گونه
، قبولی خود به درازمدتدر رسد  آموزان، قضاوت نمود اما به نظر می آن بر نظام آموزشی و میزان یادگیري دانش

  آموزان کاهش دهد. خودي انگیزه آموزش و یادگیري را در آموزگاران و دانش
است که در کلیت نظام آموزشی شامل  اجرا قابلارتقاي خود به خودي، زمانی در نظام آموزشی یک کشور 

پذیرد و اقدامات متناسب با وضعیت موجود  دروندادها، فرایندها و بروندادهاي آن، بازنگري جامع و اساسی صورت
اصالحات یکپارچه و  که یزمانناپذیري را بر جاي گذارد. تا  تواند تبعات جبران نگاه جزءگرا و بخشی، می گردد.

انجام نگیرد. تغییر در یکی از عناصر زیربنایی آن، یعنی ارزشیابی نه تنها سودي براي  آموزشی نظاممتوازن در عناصر 
یر تأثآموزان نیز  نخواهد داشت، بلکه در درازمدت بر کیفیت و کمیت یادگیري (سواد تحصیلی) دانش نظام آموزشی

ي از کشورهاي پیشگام در حوزه در بسیار مخربی برجاي خواهد گذاشت که شواهد موجود نشانگر تشدید آنست.
جدي است که ارتقاي خود  تأملالبته جاي  شده است. قرارگرفتهآموزش ابتدایی، ارتقاي خود به خودي مورد توجه 

هاي اساسی هر پایه به پایه باالتر  آموز بدون فراگیري و توانمندي در شایستگی به خودي، بدان معنا نیست که دانش
 بر اساسانگیزد. بلکه  آموز را به یادگیري برمی اي است که دانش و محتواي درس به گونه ها ارتقا یابد. بلکه روش

گیرند و کامالً  یفرامآموزند،  ها می چه را که به آن آموزان آن درصد دانش 90بیش از » ٣٤یادگیري در حد تسلط«نظریه 
ی مطرح است آیا آنچه در نظام سؤالآموزند. حال  درصد را می100رسند، بقیه نیز فقط کمی کمتر از  به اهداف می

گیرد، معنا و مصداق همین دیدگاه است! در  آموزش فعلی در قالب ارتقاي خود به خودي مورد نظر و عمل قرار می
توان آن را از مهمترین نقطه قوت برشمرد، اما  اي موثر، جاري باشد، می چنین دیدگاهی عمالً و به گونه که یصورت

ها، عمالً  آموزان و سنجش صحیح وضعیت آن الزامات برشمرده شده براي تسهیل یادگیري دانش که یصورتدر 
یفی برشمرد که توص برانگیز نظام ارزشیابی هاي مخاطره توان استفاده اسمی از رویه را از گلوگاه باشد، می وجود نداشته

بررسی عمیق و دقیق میزان موفقیت در رعایت این الزامات در عمل،  باشد. همراه داشته تواند تبعات مخربی را به می
 تواند موضوع و سئوال پژوهشی جدي براي پیگیري پژوهشگران باشد. می

 تر معلم توصیفی و عرصه عمل وسیع بیشتر ارزشیابی  پذیري ح) انعطاف
است.  »تر معلم توصیفی و عرصه عمل وسیع بیشتر ارزشیابی  پذیري انعطاف«، شده ادراكقوت هشتمین نقطه 

توصیفی و عرصه عمل  بیشتر ارزشیابی  پذیري انعطاف نفر)،23نفر از  2دهم از معلمان مورد مطالعه ( حدود یک
ضمن اشاره به این  11ماره نمودند. معلم ش توصیفی، معرفی عنوان نقطه قوت طرح ارزشیابی تر معلم را به وسیع

                                                   
٣٤. mastery learning theory 
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حاضر، ناممکن دانسته است در این زمینه تأمل بر دیدگاه وي خالی از لطف  موضوع، اجراي آن را در وضعیت
آموز را پایین ارزیابی  تونیم وضعیت دانش آموزان، بازتر شده، اما عمالً نمی دست معلمان براي ارزیابی دانش"نیست: 

ها،  توصیفی، به لحاظ ماهیت کیفی خود، به رغم افزایش حجم فعالیت زشیابیرسد، طرح ار به نظر می ."کنیم
سازد، اما باید در پژوهشی مستقل بررسی شود که تا چه اندازه این  پذیري بیشتري را براي معلم فراهم می انعطاف
راحت شدن معلمان  آموزان موثر بوده است؟ آیا این انعطاف بدلیل پذیري، بر میزان و کیفیت عملکرد دانش انعطاف

آموزان انجامیده است. پاسخ  هاي دانش از پاسخگویی به والدین است یا اینکه به تسهیل شرایط براي توسعه ظرفیت
 هایی مجزا دارد. بندي و اجراي طرح به این مسئله، نیاز به صورت

 

 توصیفی ارزشیابیشده از سوي معلمان در خصوص   نقاط ضعف ادراك
آموزان ابتدایی، با  هاي موقعیتی و ماهیتی سالمت دانش  ید با توجه به حساسیتدر این بخش سعی گرد

توصیفی، بر شناسایی تهدیدها و  قوت برنامه ارزشیابیتر، ضمن توجه به نقاط  اي عمیق حساسیت بیشتر و به گونه
د و کاهش نقاط ضعف تمرکز گردد، تا از رهگذر شناخت نقاط قابل بهبود، به منظور ارتقاي وضعیت موجو

  توصیفی، راهکارهایی پیشنهاد گردد. پژوهشگر هنگامی که در فرایند گفت هاي و اثرات برنامه ارزشیابی چالش
، با انبوهی از نظرات "توصیفی، کدامند؟ ها و نقاط قابل بهبود برنامه ارزشیابی ضعف"و گو از معلمان پرسید 

از نقاط  شش طبقهبندي  آنها، موجب شناسایی و دسته هاي آنها مواجه شد. به طور کلی، تحلیل عمیق دیدگاه
 ضعف گردید که در ادامه شش مقوله به همراه برخی از مصادیق آن، مورد کنکاش عمیق قرار گرفته است.

(افت » آموزان نسبت به یادگیري و تحصیل کاهش انگیزه، شوق و حساسیت دانش« )1(شش مقوله شامل: 
شدن  توجه هاي والدین در خصوص بی در کالس و مدرسه و منزل؛ افزایش نگرانیآموزان  سطح و میزان تالش دانش

 ٣٥»آموزان سوادي دانش کمدامن زدن به افزایش افت یادگیري و « )2(؛ فرزندانشان نسبت به درس و تکالیف آن)
یأس و  (ایجاد »آموزان و تبعات آن کاهش عدالت در سنجش دانش« )3(؛ (افزایش افت تحصیلی پنهان و آشکار)

گیري باور  شده در آنها؛ شکل عدالتی آموخته گیري باور بی و در نتیجه شکل  گر آموزان تالش سرخوردگی در دانش
ها و  کار؛ دیده نشدن تفاوت آموزان کم سنجش و عدم نیاز به تالش خاص در دانش اهمیت بودن  به کلی بودن و کم

سازنده  کردن اشتباهات؛ کاهش رقابت بت به یادگیري و برطرفآموزان نس حساسیت دانش ها و در نتیجه کاهش فاصله
کش و فعال در  آموزان تالشگر؛ افزایش اعتراض والدین زحمت آموزان؛ اعتراض دائمی دانش و تالش در بین دانش

 توصیفی؛ عدم امکان برآورد توانایی حقیقی ها در ارزشیابی امور تحصیلی فرزندانشان نسبت به عدم توجه به تفاوت
آموزان نسبت به  شدن دانش تفاوت (بی »آموزان و تبعات ناشی از آن کاهش افراطی استرس دانش« )4(؛ آموزان) دانش

آموزان نسبت به  شدن دانش تفاوت آموزان نسبت به یادگیري؛ بی انجام مناسب تکالیف؛ کم شدن حساسیت دانش
افزایش فشار روانی و « )5؛ (ن کالس درس)آموزان نسبت به رعایت قوانی شدن دانش تفاوت پیگیري درس؛ بی

(فشار کاري مضاعف و فرساینده بر معلمان بدالیلی نظیر افزایش حجم کار و احساس  »جسمی پردامنه بر معلمان
بودن  آموزان بدالیلی متعددي نظیر کلی انگیزه معلمان نسبت به یادگیري دانش کارآمدي ناچیز؛ افت پنهان 

ص ماندن میزان موفقیت هر یک از معلمان؛  نبود سازوکار دقیق محاسبه میزان تعهد توصیفی و نامشخ ارزشیابی
معلمان تالشگر در تحقق اهداف آموزشی؛ کاهش محسوس بازدهی زمان آموزشی معلمان در کالس براي تکمیل 

                                                   
نبود امتحان رسمی و یکسان براي تعیین سطح دانش آموزان، ضعف بزرگی است که مسئولین را نسبت به وضعیت سواد و پیشرفت تحصیلی  .35

 دهد. آموزان، در ناآگاهی قرار می دانش
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همکاران و  بینکاري در  اعتمادي نسبت به کیفیت ؛ ایجاد نوعی بی٣٦هاي غیر مفید ها و کاغذبازي ها، فرم لیست چک
هاي پنهان بین همکاران و در نتیجه بروز نوعی سرخوردگی در معلمان؛ افت جایگاه و  دامن زدن به برخی ناراحتی

» توصیفی عدم تناسب بین امکانات موجود و الزامات خواسته شده در ارزشیابی« )6(آموزان؛)؛  شأن معلم نزد دانش
استاندارد سرانه کالسی؛ عدم تناسب فضاي کالسی با استاندارد سرانه  آموزان هر کالس با (عدم تناسب تعداد دانش

آموزان در کالس؛ عدم تناسب با امکانات مدارس؛ عدم تناسب فرصت آموزشی معلمان و لزوم تکمیل  تعداد دانش
 آموزان؛) است.  ها براي هریک از دانش ها، و فرم لیست چک

ها، ماهیتی و برخی  الزم به یادآوري است که برخی از ضعف،  کننده پیش از بازنمایی ادراك معلمان مشارکت
هریک از   در ادامه به ویژگی سازي بوده است. عارضی بوده و ناشی از اجراي ناصحیح، نامتقارن و بدون زمینه

 هاي معلمان، پرداخته شده است. قول گانه، با استفاده از تعدادي از نقل هاي شش مقوله
 

 آموزان نسبت به یادگیري و  تحصیل حساسیت و انگیزه تالش دانشالف) کاهش شوق، 
ترین ضعف ناشی از اجراي  مهمنفر)،  23نفر از  18کنکاش دقیق در دیدگاه معلمان نشان داد که اکثریت آنها (

هش کا«دانند که منجر به  آموزان، می گیري و تقویت نوعی ذهنیت و باور منفی در دانش توصیفی را، شکل ارزشیابی
 است.  شده »آموزان شور و شوق و انگیزه تالش در دانش

کاهش توصیفی بدلیل اثرات نامطلوبی که در  هاي معلمان، نشان از ذهنیت منفی آنها به ارزشیابی دیدگاهتاملی در 
(موسوي هاي داخلی نظیر  ها توسط برخی پژوهش این یافتهاست.  داشته آموزان شور و شوق و انگیزه تالش در دانش

)، استفاده صحیح از 2006( ،٣٧پارادو زعم تاپیا واست.  ) نیز تایید شده1390؛ حسینی، 1387و پاشاشریفی، 
انجامد. بنابراین با توجه به  نقش مهم سنجش در   آموزان می در دانش یادگیري انگیزه افزایش به رویکردهاي سنجش،

ضرورت توجه به آثار مخرب ، )2005، ٣٨چان و یون، لم، آموزان (تیواري، ارتقاي کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش
 گردد. این ضعف  برشمرده شده، بیش از پیش احساس می

 آموزان سوادي دانش کمدامن زدن به افزایش افت یادگیري و  )ب
دهی   آموزان و جهت هاي سنجشی بر میزان و کیفیت یادگیري دانش هاي متعددي، نقش شگرف رویه پژوهش

؛ گامون و 2006؛ روبینسن و یودال، 2006هاي رفتار یادگیري آنها، را تایید نموده است (گیبس،  جنبهبه تمامی 
نشان داد که رابطه مستقیمی بین ، )2005(، چان و یون، لم، تیواري،. مطالعات ٣٩)2006؛ برایان، 2006الورنس، 

تواند در شناخت  یفی، و بازنمایی آن، میتوص وجود دارد. کنکاشی در ادراك معلمان از ارزشیابی و یادگیري سنجش
شده را، بروز شرایطی  ادراك  شونده، دومین مقوله از نقاط ضعف وضعیت موجود، راهشگاه باشد. معلمان مصاحبه

نفر)، به بروز و  23نفر از  17آموزان، دانستند. اکثریت آنها ( سوادي دانش موثر در افزایش افت کیفیت یادگیري و کم
آموزان، منجر به  عف، اذعان داشتند. نبود سازوکار دقیق و منسجم در ارزشیابی میزان یادگیري دانشتشدید این ض

مناسب براي ارتقاي یادگیري و کاهش افت   شده و نهایتاً فرصت آموزان هاي دانش عدم برآورد دقیق توانمندي
 سازد.  تحصیلی را فراهم نمی

                                                   
دارند، عمالً اثربخشی کارها و هاي معلمان بیشتر شده اما چون اغلب کارها ظاهرسازي و کاغذ بازي است و یا معلمان به آنها باور ن فعالیت.  36

 است ها پایین آمده فعالیت
37. Tapia & Parado 
38. Tiwaria, Lam, Yuen,  Chan  
39. Gibbs; Robinson, Udall; Gammon, S., & Lawrence; Bryan 
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آموزان که تعداد زیادي از  سوادي دانش کمدامن زدن به یادگیري و  ها مربوط به افزایش افت بروز و تعدد ضعف 
چنانی نیست، زنگ خطري را براي نظام  آنمعلمان، به آن اذعان داشتند، و براي مواجهه با مصادیق آن نیازي به تالش 

؛ 1384شریفی، (خوش خلق و هاي داخلی  ها توسط برخی پژوهش آموزشی به صدا در آورده است. تایید این یافته
 .)1385خوش خلق و پاشا شریفی، 

 
 

 آموزان ج) کاهش عدالت در سنجش عملکرد دانش
کاهش عدالت در «شده را،  ادراك  شونده، مشترکاً با مقوله قبلی، سومین مقوله از نقاط ضعف معلمان مصاحبه

آموزان و والدین  هاي دانش ز و گالیهنفر)، به برو 23نفر از  17اکثریت آنها ( ، دانستند.»آموزان سنجش عملکرد دانش
آموزان، منجر به  نسبت به این مسئله، اذعان داشتند. نبود سازوکار دقیق و منسجم در ارزشیابی میزان یادگیري دانش

 است.  آموزان تالشگر انجامیده آموزان شده و تبعات آن به کاهش عملکرد دانش هاي دانش عدم برآورد دقیق توانمندي
 

 شدن آنها نسبت به تکالیف و تحصیل تفاوت آموزان و در نتیجه بی فراطی استرس دانشد) کاهش ا
آموزان و  کاهش افراطی استرس دانش«شده را،  ادراك  شونده، چهارمین مقوله از نقاط ضعف معلمان مصاحبه

ه تاثیر مخرب این مسئله نفر)، ب 23نفر از  15اکثریت آنها ( ، دانستند.»شدن آنها نسبت به تکالیف و تحصیل تفاوت بی
آمده از این مطالعه و   آموزان و همراهی با جریان تدریس اشاره داشتند. شواهد بدست هاي دانش بر کیفیت فعالیت

تبع، بروز نگرانی  آموزان و به دیگر مطالعات میدانی، از پرحجم و پردامنه بودن این طرز تلقی مخرب در ذهنیت دانش
 کند.  آموزان حکایت می پذیري دانش لمان از نحوه عملکرد و مسئولیتدر والدین و نارضایتی مع

ها در حالی با این سخنان معلمان مواجه شد که از سوي برخی از مجریان و  پژوهشگر در فرایند مصاحبه
، به آموزان از بین رفتن حس رقابت و استرس در دانشهاي پژوهشی،  توصیفی، و برخی از یافته ریزان ارزشیابی برنامه

مطرح شدن این سخنان توسط بیش  شود. توصیفی و افتخارات تلقی می ترین مزایاي نظام ارزشیابی عنوان یکی از مهم
ویژه  کننده و تأملی در فحواي کالم آنها نسبت به تاثیرات بروز این حس در معلمان و به از نیمی از معلمان مشارکت

توجهی نسبت  یابی تبعات آن باشد. کم ندانه براي جلوگیري از عمقتواند تلنگري براي تدبر هوشم آموزان، می دانش
آموزان برجاي  ناپذیري را بر کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش تواند صدمات جبران به پیامدهاي منفی این رویه، می

ان یک ها با هر سازوکاري، به عنو ها نسبت به نمره و کاهش دادن دغدغه در حالی که از بین رفتن حساسیتگذارد. 
دهد  گردد، اما بازخوردهاي دریافتی از سوي معلمان، نشان می مزیت از سوي متولیان نظام آموزش ابتدایی تلقی می

آموزان، به تعبیر اغلب معلمان به  پذیري دانش ها و مسئولیت بعدي به این مسئله، ضمن کاهش حساسیت که نگاه تک
توجهی به تکالیف و روند تحصیل و نهایتاً افت  ها و کم الیتو در نتیجه کاهش فع» آموزان شدن دانش خیال بی«

زاهدبابالن، فرج الهی، این مسئله و اشاره به تبعات منفی آن از سوي معلمان، در مطالعات  ت.تحصیلی انجامیده اس
 ) نیز تایید شده است.1389جعفري( آراي، میرشاه فرد، کشتی ) و زمانی1391همرنگ (

 
 

 روانی و جسمی پردامنه بر معلمانافزایش فشار هـ) 
افزایش فشار روانی و جسمی پردامنه بر «شده را،  ادراك  از نقاط ضعف  معلمان مصاحبه شونده، پنجمین مقوله

اي را  نفر)، نسبت به بروز این مسئله، گالیه داشتند و علل چندگانه 23نفر از  12نیمی از آنها ( دانستند.» معلمان
کننده به وجود فشار روانی و جسمی پردامنه  معلم اشاره 12نفر از  9ها ( تند؛ بخش اعظمی از آنداش براي آن بیان می

نظمی و  آموزان و تبعات بعدي آن شامل نافرمانی، بی افت شدید جایگاه و شأن معلمان نزد دانش«بر معلمان) 
ا اذعان نمودند که این مسئله، فشار اند آنه ، عامل اصلی بروز و تشدید این فشارهاي روانی، دانسته»توجهی را کم

توصیفی و  است. به باور آنها، ارزشیابی مضاعف (جسمی و بیشتر روانی) را در فرایند تدریس بر آنها، تحمیل کرده



  17   ...تحلیل پدیدارشناسانه ادراك و تجربه زیسته معلمان 

آموزان، که چیزي دست معلمان نیست، اثرات مخرب بسیاري بر فرایند  بروز و تقویت این حس در ذهنیت دانش
شود و در فرایند کار نیز  آموزان می خوردن دانش ت که این امر در درجه اول موجب ضربهیادگیري داشته اس  یاددهی

 است. اي را بر معلمان برجاي نهاده صدمات و فشارهاي خواسته یا ناخواسته
 

 توصیفی عدم تناسب بین امکانات موجود و الزامات خواسته شده در ارزشیابیو) 
شده در  عدم تناسب بین امکانات موجود و الزامات خواسته«،  شده از نقاط ضعف ششمین مقوله ادراك

به این نقطه ضعف، اشاراتی داشتند. در  نسبت نفر)، 23نفر از  12است. بیش از نیمی از معلمان (» توصیفی ارزشیابی
 عدم«؛ »آموزان در کالس عدم تناسب فضاي کالسی با استاندارد سرانه تعداد دانش«هایی نظیر  این مقوله، ضعف

عدم تناسب فرصت آموزشی معلمان و لزوم تکمیل «؛ »توصیفی با امکانات مدارس تناسب الزامات طرح ارزشیابی
رسد، اگر در طرح توصیفی، هیچ  است. به نظر می بندي شده دسته» آموزان ها براي هریک از دانش ها، و فرم لیست چک

سازي موفق  ماهنگی بین ماهیت و الزامات پیادهداشت، تنها وجود این عدم ه مشکل ماهوي و محتوایی وجود نمی
توانست بزرگترین دلیلی باشد که اجراي این طرح با عجله، و بدون  طرح توصیفی با وضعیت موجود مدارس، می

ها ـ که  سنجی دقیق نسبت به بلوغ سازمانی صورت پذیرفته است. حجم بسیار باالي کالس بررسی جامع و امکان
ترین  ها  و مدارس ابتدایی، بزرگ گیرد ـ؛ وضعیت ضعیف امکانات کالس آموز را در بر می نشدا 40تا  35اغلب بین 

هاي بسیاري از سوي  گذارد. در این خصوص گالیه تواند، بر عدم تناسب محتوا با محتوي صحه دلیلی است که می
 56ز تایید نموده است که ) در برنامه درسی نظام آموزش ابتدایی نی1385معلمان مطرح گردید. مطالعه احمدي (

اي استفاده  لیست مشاهده ها کمتر از چک ها و نگرش اند که براي سنجش مهارت درصد از معلمان اظهار داشته
گیر بودن و نداشتن تعریفی دقیق از رفتارهاي  کنند. آنهان عواملی چون عدم آشنایی با نحوه تهیه این ابزارها، وقت می

) در پژوهش خود افزون بر عوامل یاد 1378اند. اوجانی ( موانع جدي این کار ذکر کرده مورد انتظار از فراگیران را
آموزان در کالس درس را عامل دیگري براي وجود این مشکل مطرح کرده است (نقل  ي دانش شده، زیاد بودن عده

یزیکی مدرسه مستقیماً داد، امکانات و محیط ف) نشان 2009( ٤٠). نتایج مطالعات ارثمن و لمسترز1385در احمدي، 
سئوال جدي اینست که وري معلمان اثرگذار است.  بر نگرش معلمان تاثیرگذار است و این نگرش نیز عمالً در بهره

هاي نظام آموزشی در چنددهه گذشته تلقی شده است، با شرایط  آیا نباید بین طرحی که به عنوان یکی از نوآوري
 باشد؟ موجود مدارس، تناسب الزم وجود داشته

نفر از  12، عاملی است که از سوي »آموزان هر کالس با استاندارد سرانه کالسی عدم تناسب تعداد دانش«
هاي طرح توصیفی اشاره گردید. هرچند که ضعف برشمرده شده، ماهیتاً به  ترین ضعف معلمان، به عنوان یکی از مهم

اي،  براي قضاوت در خصوص به کاربستن تصمیم یا شیوهها  ترین مالك گردد، اما از مهم توصیفی بر نمی ارزشیابی
توصیفی در حالی مطرح و اجرایی شده است که اغلب  تناسب داشتن با وضعیت مخاطب است. طرح ارزشیابی

ها،  شود! تأملی در مشکالت معلمان در این کالس آموز برگزار می نفر دانش 40تا  35هاي ابتدایی با حدود  کالس
 ت تبعات این عدم تناسب بین شرایط، کمک کند. تواند به شناخ می

آموزان که با انتظاراتی  ویژه ارزشیابی دانش تاملی در انبوه مشکالت معلمان در اجراي فرایندهاي کالسی و به
تواند به ناهمسویی شرایط مدارس با الزامات اشاره شده در برنامه  است، می همچون سنجش مستمر هم مزین شده

ي است که اجراي صحیح آن نیاز به رعایت الزامات ا توصیفی، بسان بسته برد. طرح ارزشیابی توصیفی پی  ارزشیابی
شود،  بسیاري دارد. اگر بهترین طرح، بدون توجه به شرایط موجود و یا صرفاً گزینش برخی از مواردش، اجرایی

                                                   
40. Earthman., & Lemasters 
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توصیفی، به  آمیز برنامه ارزشیابی آوردي ناچیز با صدمات فراوان خواهد بود. پرواضح است که اجراي موفقیت ره
توجهی به رعایت این الزامات، موجب  نیازها و امکانات متنوع و متعددي، وابسته است، که کم ات، پیشرعایت الزام

، نقل در 1378هاي متعددي براي نظام آموزش ابتدایی شده است. اوجانی ( کاهش اثربخشی آن و بروز چالش
آموزان در کالس درس را عامل  نشدا  شده، زیاد بودن عده) نیز در پژوهش خود افزون بر عوامل یاد 1385احمدي، 

 توصیفی، مطرح کرده است.   دیگري براي عدم پیشبرد صحیح طرح موسوم به ارزشیابی

 

 گیري یجهنتبحث و 
گیـرد، امـا    ها و تجربیـات وي نشـأت مـی    هر انسانی دنیاي منحصر به فردي از ادراك و تصورات دارد که از آگاهی

بنـدي   ها را کشف و  فرمول توان آن ر میان افراد در جامعه حاکم است که میاي از الگوهاي ادراکی مشابه د مجموعه
). با توجه بـه اینکـه کیفیـت عملکـرد افـراد، تحـت تـاثیر ادراك و        1391کرد (افتخاري، بدري، پایداري و سوادي، 

بـه دلیـل    )، لـذا بررسـی ادراك و باورهـاي معلمـان،    1388تجارب آنها قرار دارد (رضوانی، منصوریان و احمـدي،  
تري برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی گردید تا  العاده حساسیت جایگاه آنها در نظام آموزشی، از اهمیت فوق

، ادراك و باورهاي آنها، در خصوص اثرات و در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه معلمان فارغ از هرگونه قضاوتی
توصیفی بر فرایند یاددهی یادگیري و به ویژه کیفیـت عملکـرد    یسازي طرح موسوم به ارزشیاب پیامدها ناشی از پیاده

 آموزان، کشف و بازنمایی گردد.  تحصیلی دانش
تواند نتایج قابل تعمیمی را بـه لحـاظ آمـاري در     کنندگان، نمی محدودي از مشارکت  هر چند مصاحبه کیفی با نمونه

مانده در این حوزه را بیشتر آشکار نمایـد. نتـایج پـژوهش     ولهاي پنهان و عموماً مغف تواند الیه برداشته باشد، اما می
اي از مشکالت معلمان در هنگام تدریس و بعد از آن را آشکار نمود که نیازمند باز مـدیریت و تـرمیم    حاضر، رشته

هـاي ایـن    نگـري، یافتـه   هاي کیفی در ژرف سریع و هوشمندانه توسط نهادهاي اثرگذار است. بدلیل ماهیت پژوهش
تحصـیلی   ها بـر پیشـرفت یـا افـت     العه، به لحاظ شناسایی جزئیات مربوط به نقاط ضعف و قوت و اثرگذاري آنمط

 دارد.  آموزان، با برخی از تحقیقات کمی انجام شده در این حوزه، تفاوت دانش
جش ها و اقدامات در حـوزه سـن   هاي معلمان در خصوص وضعیت موجود فعالیت در مجموع، تحلیل عمیق دیدگاه

بنـدي   توصیفی، موجب شناسایی و دسـته  ها و به ویژه موارد برآمده از کارکردهاي الگوي موسوم به ارزشیابی آموخته
آمـوزان نسـبت بـه یـادگیري و       کاهش انگیـزه، شـوق و حساسـیت دانـش    «شامل الف)  شش مورد از نقاط ضعف

(افـزایش افـت تحصـیلی پنهـان و     » زانآمـو  سـوادي دانـش   افزایش افت یادگیري و دامن زدن به کم«؛ ب) »تحصیل
آموزان و تبعات  کاهش افراطی استرس دانش«، د) »آموزان و تبعات آن کاهش عدالت در سنجش دانش«آشکار)؛ ج) 
عدم تناسب بین امکانات موجود و الزامات «، و) »افزایش فشار روانی و جسمی پردامنه بر معلمان«، هـ) »ناشی از آن

رسـد، برخـی از نقـاط ضـعف      گردید. الزم به یادآوري اسـت کـه بـه نظـر مـی     » توصیفی یخواسته شده در ارزشیاب
سـازي طـرح بـوده     شده، ماهیتی و برخی عارضی بوده و ناشی از اجراي ناصحیح، نامتقارن و بـدون زمینـه   شناسایی
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)، در مطالعـه خـود بـر روي معلمـان، مهمتـرین موانـع و       1392ابـري (  آراي، کریمی علویجه و فروغـی  کشتی است.
توصیفی را شامل ایجاد تناسب با منابع کالبـدي و آموزشـی، آمـوزش صـحیح      روي برنامه ارزشیابی هاي پیش چالش

باط میان آموزش و پرورش و دانشـگاه،  هاي درسی، ارت معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه
توصیفی، فرآیند یـاددهی و یـادگیري و ارتقـاي بهداشـت      عدم همکاري والدین، نحوه استفاده از ابزارهاي ارزشیابی

ترین موانع مرتبط با معلمان در اجراي  مهم) نیز در پژوهش خود، 1390اند. میرزامحمدي( روانی دانش آموزان دانسته
عدم انگیزه کافی معلمـان  «، »هاي سنتی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خو گرفتن معلمان به روش«را توصیفی  ارزشیابی

دشوار بودن اجراي الگوي ارزشیابی کیفی توصیفی در کالس «و » در اجراي صحیح الگوي ارزشیابی کیفی توصیفی
محتـوایی و اجرایـی طـرح    ریـزي   ) نیز در ارتباط با برنامـه 1389خلق و شریفی ( گزارش نموده است. خوش» درس

بینی شـده و منـابع    ریزي، منابع پیش اجرا، برنامه  مرحله«توصیفی، به وجود چهار دسته چالش و ضعف در  ارزشیابی
  اشاره داشتند.» توصیفی مربوط به ارزشیابی

حـذف زحمـت معلمـان بـراي نگـارش      «شامل،  هشت نقطه قوتبندي  منجر به شناسایی و دسته ها تحلیلهمچنین 
اسـترس    کـاهش «، »آمـوزان  هـاي متعـدد در ارزیـابی دانـش     امکان اسـتفاده از روش «، »آموزان فهرست اسامی دانش

کاهش دردسرهاي معلمان در خصوص «، »ها) نامه آموزان (بر طبق بخش فرایندي بودن سنجش دانش«، »آموزان دانش
آموزان بـه خـاطر ضـعف در     مردودي دانش حل مسئله«، »امتحان  کاهش پدیده مطالعه شب«، »پاسخگویی به والدین

، گردید. با توجه به اهمیت واکاوي »تر معلم توصیفی و عرصه عمل وسیع بیشتر ارزشیابی  پذیري انعطاف«، »یک درس
توصیفی، در ادامه بر تفسیر ابعاد و زوایـاي   ناشی از اجراي طرح موسوم به ارزشیابیو بازنمایی نقاط قوت و ضعف 

 ف این طرح پرداخته شده است.برخی از نقاط ضع
زاهـدبابالن، فـرج الهـی،    ؛ 1389، ابوالقاسمی و درخشـنده  هاي مطالعه حاضر، مطالعه (نامور، راستگو، همسو با یافته

توصـیفی در   نیز مؤیـد تـاثیر معنـادار طـرح ارزشـیابی     ) 1389جعفري،  آراي، میرشاه فرد، کشتی ؛ زمانی1391همرنگ 
رود و میزانـی   شمار نمی این در حالی است که رقابت، ماهیتاً امري نامطلوب بهن دارد. آموزا کاهش رقابت بین دانش

پذیري آنان نسبت به پیشرفت تحصیلی خود، الزم  آموزان و افزایش حس مسئولیت از آن براي ایجاد پویایی در دانش
ی فرد بوده و یا اینکـه بیشـتر   رقابت زمانی مخرب است که تبدیل به هدف گشته، فراتر از توانایرسد.  به نظر می

جاي رقابت سازنده، بر موفقیت به هر شکل  از تهییج حس تعاون و همیاري با یکدیگر بر رقابت تاکید شده و به
تواند مطلـوب باشـد    آموزان، نه تنها نمی جویی در دانش ممکن، تاکید شود. بنابراین کاهش افراطی حس رقابت

تفـاوتی و   در این خصوص تحلیـل نظـرات معلمـان از بـروز نـوعی بـی       د.گرد که از اثرات نامطلوب محسوب می
شان حکایـت دارد،   پذیري در انجام تکالیف آموزان نسبت به پیشرفت تحصیلی و مسئولیت خیالی افراطی در دانش بی

نهـا و  آموزان، موجب افزایش افت تحصیلی آ و عمالً این مسئله ضمن تاثیر نامطلوب بر میزان تالش و پشتکار دانش



  20   ...تحلیل پدیدارشناسانه ادراك و تجربه زیسته معلمان 

توصـیفی، و همچنـین    رغم تاکید مسئولین طرح ارزشیابی رسد به شان شده است. بنابراین به نظر می نارضایتی والدین
پـذیري بـین    جـویی و رقابـت   توصـیفی بـر کـاهش رقابـت     ها در معرفی اثر اجراي طرح ارزشیابی بخشی از پژوهش

اي افراطـی و بـدون در نظـر     گونـه  توان بـه  صیفی، نمیتو آموزان به عنوان نقطه کلیدي و حسن طرح ارزشیابی دانش
آموزان را به عنوان اثر مطلـوب   پذیري دانش جویی و رقابت گرفتن حد تعادل و پیامدهاي منفی، صرفاً کاهش رقابت

 طرح توصیفی تلقی کرد.
). افراد مبتنـی  1995، 41اند (سومر مستندات پژوهشی، به تاثیرات متفاوت رقابت بر انگیزه و عملکرد افراد اشاره کرده

نماینـد. در حقیقـت،    اي متفـاوت از اثـرات رقابـت را تجربـه مـی      شان، به گونه گذاري، فضا و جو فرهنگی بر هدف
توان آن را امري مخرب فرض کرد. به طور طبیعی در جریان رقابـت،   نفسه نمی جویی امري عادي است و فی رقابت

اش  کند تا در انجام کاري که بر عهده دهد و قوایش را تجهیز می میفرد بخشی از آرامش و سکون خود را از دست 
تواند، آفات و مخاطراتی را به همـراه   گذاشته شده است، موفق شود. اگر بپذیریم که افراط و تفریط در هر امري می

پـذیري،   قابـت داشته باشد، رقابت نیز از مسئله مستثنی نیست. معلمـان و مربیـان توانمنـد، بـا اسـتفاده از ظرفیـت ر      
آموزان در فرایند رقابت با یکـدیگر، ضـمن ارتقـاي     کنند تا دانش کنند. آنها مراقبت می هاي تربیت را تقویت می جنبه

دانند که اگر رقابت در قالب کارگروهی و بـه صـورت اجتمـاعی، صـورت      شان، توسعه شخصیتی یابند و می انگیزه
هـاي   تواند ضمن ارتقاي انگیزه پیشرفت، موفقیت و توسعه ظرفیـت  یپذیرد و با رعایت اخالق انسانی توأم گردد، م
آموزانشان در سطحی از رقابـت کـه    ). اما مراقب هستند تا دانش1995شخصی و گروهی را به ارمغان آورد (سومر، 

شود، به  اي براي تفوق فردي یا گروهی استفاده می پذیرد و از هر روش و وسیله افسار گیسخته و بیمارگونه انجام می
دانند. تالش براي حذف یا گسترش افراطی و تفریطی رقابت در نظام آموزشی، بـدون   دور باشند و آن را مذموم می

 مراقبت و توجه به ابزاري بودن رقابت و نحوه انجام آن، امري نادرست و غیرقابل قبول است.
تاثیر متفاوت مثبت و منفی بر یادگیري و که استرس داراي دو نوع  کند شواهد منطقی و مستندات پژوهشی تایید می

. در نتیجه حذف بخـش مثبـت اسـترس از برنامـه     ٤٢)2006؛ استیونسون، 2014آموزان است (برادلی،  عملکرد دانش
توانـد بـروز یـا تقویـت      اي معکوس به همراه خواهد داشـت و مـی   آموزان به بهانه حفظ سالمت روانی، نتیجه دانش

هاي متنوع زندگی  دلیل عدم آمادگی براي مقابله صحیح با استرس ندگی آتی فرد را بهاحتمال عملکردي مخرب در ز
کامـل از آن فقـط بـا مـرگ امکانپـذیر اسـت، ـ را         )، چاشنی زندگی است و رهایی1987( 43سلی ـ که به قول هانس

نامطلوب و مخـرب  نفسه امري  استرس تحصیلی، فی توان نتیجه گرفت که ). بنابراین می2014موجب شود (برادلی، 
هاي فـرد   مخاطره افتادن سالمتی و سطح بهینه تالش و فعالیت شود، بلکه سطح باالي آن که موجب به برشمرده نمی

                                                   
٤١ Sommer 
٤٢. Bradley; Stevenson 
٤٣. Hans Selye 
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کـه بخشـی از    گردد، درحـالی  شود، نامطلوب تلقی می ) یاد می٤٤شود و از آن با عنوان استرس مخرب (دیسترس می
پذیرتر شدن فرد، تحریک  شود، نقش مثبتی در مسئولیت ) یاد می٤٥استرس که از آن با عنوان استرس مولد (یوسترس

) و جلـز،  2010موقع وظایف و تکالیف دارد. نتایج مطالعه آزمایشـی کونبـوي و سـندي (    او براي انجام مناسب و به
د، بـه  توان )، نشان داد که میزانی از استرس و آموزش نحوه برخورد با آن، می2006پائو، ویگرت، اوتزل، کروگرس، (

هاي شواب، جـولیز،   افزایش عملکرد، ارتقاي یادگیري و  بهبود کارکرد حافظه بینجامد. در این خصوص نیز بررسی
)  کارکرد مثبت سطحی از استرس بر ارتقاي هوشیاري و در نتیجه افزایش یادگیري و 2012رزندال، ولف و اوتزل (

ن باور رسیدند که کارکردهاي متفـاوت اسـترس، تـابعی از تـاثیر     دهد، لیکن آنها به ای عملکرد را مورد تایید قرار می
هاي متفاوت است. به دیگر سخن، آنها به تاثیر مثبت میزانی از استرس بر  متفاوت آن بر عملکرد و یادگیري در زمان

تنها بر میزان  بهبود یادگیري، پیش از آغاز آموزش اذعان داشتند. همچنین نتایج مطالعات آنها نشان داد که استرس، نه
تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگـر       گذارد، بلکه بر چگونگی یادگیري نیز اثرگذار است. مـی  یادگیري و یادآوري تاثیر می

و نسبت به یادگیري خود، تکالیف تخصیص یافته و نحوه ارزشیابی معلم، احساس  قبل از ارائه آموزشآموزان  دانش
آنها استرس ایجاد کند، این امر بر یادگیري و کیفیت عملکرد آنها تاثیر کنند هرچند که این مسئله کمی در    مسئولیت

تواند تاثیر مخرب داشـته باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن       می در فرایند آموزشگذارد. اما وجود استرس  مثبت برجاي می
آمـوزان   دانـش مسـئولیتی در   خیـالی و کـم   شواهد و به ویژه نظرات بخش اعظمی از معلمان مبنی بر بروز نوعی بـی 

توصیفی، دیده نشدن  اهمیت بودن ارزشیابی آموزان مبنی بر کم دالیل متعددي به ویژه بروز نوعی احساس در دانش به
هایی مناسب  کار، و احساس به قبولی در  هر شرایط، ضرورت دارد تا با اتخاذ رویه ها بین افراد تالشگر و کم تفاوت

جلوگیري شود. شـواهد بدسـت آمـده از ایـن مطالعـه و دیگـر مطالعـات         از تشدید این دیدگاه مخرب در آموزش،
تبع، بروز نگرانی در والـدین و   آموزان و به میدانی، از پرحجم و پردامنه بودن این طرز تلقی مخرب در ذهنیت دانش

آموزان  دانشبه دیگر سخن، وقتی  کند. آموزان حکایت می پذیري دانش نارضایتی معلمان از نحوه عملکرد و مسئولیت
معلـم مصـاحبه    23نفـر از   15شده (مبتنی بر دیـدگاه   آموخته خیالی کاري و بی به بهانه حذف استرس، با نوعی اهمال

شوند، عمالً فرد براي زندگی آتی و مقابله  منطقی با فشارهاي  شده) و عدم آمادگی براي مدیریت استرس مواجه می
اي طـولی کـه بـر روي     هاي مطالعـه گلـد، پترنیـو و ژیلـر در مطالعـه      شود. در این خصوص یافته زندگی آماده نمی

آمـوزانی کـه داراي    دهنده این مطلب بود که دانـش  آموزان انجام دادند، نتایجی در خور تامل است. نتایج نشان دانش

                                                   
٤٤. distress 

نوعی استرس مثبت و مفید است. در حالت یوسترس، فرد تحت فشار قرار دارد، اما این فشار به او انرژي و انگیزه  )،eustressیوسترس (.  45
هایش را انجام داده و به اهدافش برسد. تحصیل کردن، ازدواج با فردي که دوستش داریم، ترفیع شغلی و تغییر شغل از جمله  دهد تا مسئولیت می

تواند ما را به سوي دادن پاسخ موثر به یک موقعیت  بنابراین استرس همیشه مضر نیست. در واقع استرس مید هستند. هاي فشارزا اما مفی یوسترس
شته هدایت کند (مثل اضطراب قبل از امتحان) این بدان معناست که شما می توانید تصمیم بگیرید که استرس اثر مثبت یا منفی روي زندگی شما دا

 باشد.
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ارش توانند به بزهکاري سوق داده شـوند، آنهـا همچنـین گـز     سازگاري ضعیف در برابر فشارهاي روانی هستند، می
انـد، پـیش از ایـن در قیـاس بـا سـایر        کردند دانش آموزانی که معلمان کالس سـوم آنهـا را بزهکـار معرفـی کـرده     

آموزانی با قدرت سازگاري ضعیف ارزیابی شده بودند. این پدیده بـدون توجـه بـه طبقـه      هاي خود، دانش همکالس
ادق بوده اسـت (بـه نقـل از حـافظی، احـدي،      آموزان نیز، ص اجتماعی، هوشبهر، شغل والدین و محله زندگی دانش

 ). 7: 1386عنایتی و نجاریان، 
توصـیفی، بـدلیل عـدم     شود که برخی از افراد مسئول و متولیان اجـراي ارزشـیابی   برانگیزتر می این مسئله آنگاه تامل

از عمده مزایاي  آموزان را تفکیک بین دو نوع کامالً متفاوت از استرس مولد و مخرب، حذف کامل استرس در دانش
بـروز  «ها از آن به عنوان  و نسبت به تبعات و مخاطرات دامنگیر و گسترده آنچه معلم توصیفی دانسته طرح ارزشیابی

آموزان ابتدایی نسبت به امر یادگیري و تحصیل خـود بـه دلیـل احسـاس کـم       خیالی حاد و عدم حساسیت دانش بی
هاي پژوهشـی، وجـود میزانـی از اسـترس      . بنابر یافتهنند، آگاه نیستندک ، یاد می»توصیفی ارزش بودن نحوه ارزشیابی

شـود ـ، نـه تنهـا امـري مطلـوب در فراینـد         آموزان ـ که از آن به یوسترس هم تعبیر می  زا یا مولد براي دانش چالش
ري ناصواب اي، ام افراط و تفریط در هر قضیه رسد. تحصیل و زندگی آتی آنها است، بلکه امري ضروري به نظر می

آمـوزان وجـود نـدارد،     است. بنابراین نه تنها توجیه منطقی براي ابراز خُرسندي نسبت به حذف کامل استرس دانش
توان از معایـب عمـده    آموزان را می خیال شدن دانش آموزان و به تعبیر معلمان، بی بلکه کاهش افراطی استرس دانش

توانـد   رد که اثرات مخرب آن نه تنها در سطح مدرسـه، بلکـه مـی   سازي نادرست طرح برشم اجراي نامتقارن و پیاده
 آموزان در جامعه گردد.  دانش  گیر رفتارهاي آتی دامن

کـاهش  توصیفی بدلیل اثـرات نـامطلوبی کـه در     هاي معلمان، نشان از ذهنیت منفی آنها به ارزشیابی تاملی در دیدگاه
هـاي داخلـی نظیـر     هـا توسـط برخـی پـژوهش     این یافتـه داشته است.  آموزان شور و شوق و انگیزه تالش در دانش

)، اسـتفاده صـحیح و   2006( پارادو، زعم تاپیا و) نیز تایید شده است. 1390؛ حسینی، 1387(موسوي و پاشاشریفی، 
ه بـه   آموزان بینجامد. بنـابراین بـا توجـ    در دانش یادگیري انگیزه تواند به افزایش می متناسب از رویکردهاي سنجش،

شـرمیز و  ؛ 2011سـیندالر،  ؛ 2012پـاوري،  آمـوزان (  نقش مهم سنجش در ارتقاي کیفیت پیشرفت تحصـیلی دانـش  
ضرورت توجه ، )2005، چان و یون، لم، تیواري،؛ 2009لمپریانو و آتانسو، ؛ 2010بکر، شوت و جین؛ 2011وستا،  دي

 گردد.  به آثار مخرب این ضعف  برشمرده شده، بیش از پیش احساس می
آموزان  هاي دانش هاي عمده شناسایی شده، باور و اذعان به عدم رعایت عدالت در سنجش توانمندي یکی از ضعف

طالعـه، بـه   کننـده در ایـن م   آموزان است. اکثریت معلمـان مشـارکت   ها بین عملکرد دانش و تشخیص صحیح تفاوت
هـا بـین    توصـیفی در عـدم توجـه بـه تفـاوت      آموزان و والدین به غیرمنصفانه بـودن روش ارزشـیابی   باورهاي دانش

اموزان ابراز نگرانی کردند. نتایج مطالعه  آموزان، اشاره کردند و از تاثیرات مخرب این ذهنیت در عملکرد دانش دانش
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 ٤٧) نشان داد که باور به وجود نظام ارزیابی عملکرد منصفانه2008( ٤٦هو چونگ و شنگ کلی، آنجال انگ، لینگ اونگ 
مندي و ارتقاي انگیـزش دارد. از سـوي دیگـر،     ، نقش بسزایی در افزایش رضایت٤٨هاي ارزیابی و وضوح در مالك

د. گذار آموزان برجاي می ناپذیري را بر باورها، ذهنیت و عملکرد دانش عدم رعایت عدالت در سنجش، تبعات جبران
آمـوزان   ناپذیري را بر باورها، ذهنیت و عملکرد دانـش  از سوي دیگر، عدم رعایت عدالت در سنجش، تبعات جبران

بودن  آموزان مبنی بر دقیق )، باور و ذهنیت دانش2008( ٤٩گذارد. از منظر بریگز، وودفیلد، مارتین و سواتن برجاي می
گذاري آنها،  نقش بسزایی در افزایش مشـارکت آنهـا    یا نمره بندي هاي درجه هاي سنجش و عادالنه بودن رویه مالك

هـاي غیردقیـق،    آموزان احساسی مبنی بر وجود مـالك  که در ذهن دانش در فرایند یاددهی یادگیري دارد. در صورتی
الشعاع  آموزان را تحت تواند به شدت عملکرد دانش گیرد، می شکل ٥١هاي غیرعادالنه یا روش ٥٠سوگیري در قضاوت

) تاثیرات ناعادالنه بودن سنجش معلمان، به حدي اسـت کـه   2001( ٥٣). به زعم راگ2012، ٥٢د قرار دهد (پاپامخو
تواند احساس عمیق خشم را تا دوران بزرگسالی در ذهن و رفتار  آموزان، می ضمن کاهش عملکرد و تالش در دانش

باور به دنیـاي عادالنـه و ناعادالنـه،    «ا عنوان) در مطالعه خود ب1387گل پرور و نادي (). 29آنها برجاي گذارد (ص
آمـوزان   رابطه بین باور دانشاین نتیجه رسیدند که  ، به»عدالت رفتاري، عدالت در ارزیابی و استرس منفی در مدرسه

محـور در مدرسـه و عملکـرد معلمـان، بـا بـروز اسـترس منفـی          هاي رفتاري عدالت به وجود دنیاي عادالنه و رویه
آموزان باور به ناعادالنه بودن دنیاي اطراف و  در مدرسه، معنادار و منفی است. به هر میزان که در دانشآموزان  دانش

گیرد، به همان میزان، استرس منفی و مخرب بـر    هاي معلم بیشتر شکل ویژه عدالت رفتاري در عملکرد و ارزیابی به
هاي عادالنه در رفتـار معلمـان و دوري از    کارگیري رویهضرورت به   یابد. این یافته آموزان افزایش می عملکرد دانش

هاي ناعادالنه معلم به منظور پرهیز  آموزان نسبت به وجود تبعیض و قضاوت دهنده به احساس دانش رفتارهاي شکل
با توجه به مطالعـات انجـام شـده در خصـوص      شود.  آموزان را متذکر می بر عملکرد دانشمخرب از بروز استرس 

عدالتی و عـدم   ویژه احساس به وجود سوگیري و بی آموزان و به منفی عدم رعایت عدالت در سنجش دانش تاثیرات
هاي سنجش توصـیفی، و تبعـات    عدالتی در رویه شناسی بروز بی آموزان، آسیب هاي سنجش دانش شفافیت در مالك

 ندان دارد.   آموزان، ضرورتی دوچ گیري باورها و عملکرد تحصیلی دانش ناشی از آن بر شکل

                                                   
46. Ong Kelly.,  Angela Ang., Ling Chong., & Sheng Hu 
47. fairness of the performance appraisal system 

48. clarity of appraisal criteria 
49. Briggs, Woodfield, Martin, Swatton 
50. bias in judgements 
51. unfair 
52. Popham 
53. Wragg 
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 آن اجرایی روند از و شده تأکید محتواي تغییر بر تنها که است آن بزرگ اشتباه )،1378وایلی ( و تاشمن گفته براساس

پـور، شـریف،    بیرمـی از  (نقـل  است تغییر خود اندیشه سنگ هم کند، می اداره را تغییر که فرآیندي شود. اهمیت غفلت
ترین عوامل در موفقیت هر نظام ارزشیابی، ضرورت تناسب الزامات آن با شرایط  از کلیدي ).1390جعفري، مولوي، 

هاي اجراي بهینه آن است. این مسئله از طریق اندیشـمندان حـوزه مـدیریت و     محیطی، بلوغ سازمانی و یافتن روش
توصیفی به لحاظ آرمـان،   ابیبرنامه ارزشیهاي پژوهشی، مورد تاکید و صحه قرار گرفته است.  آموزش و یافته سنجش

رسد، عدم تناسب الزامات طرح با  هاي پیشنهاد شده، در وضعیت نسبتاًمطلوبی قرار دارد، اما به نظر می هدف و رویه
سازي آن به رغم برخی از اثرات مثبتی کـه   افزاري موجود، باعث گشته تا پیاده افزاري و سخت شرایط و امکانات نرم

خصـوص بـر پیشـرفت تحصـیلی      آموزشـی و بـه    اي را به نظام بعات و عواقب منفی گستردهبه همراه داشته است، ت
هـاي   آمـوزان در کـالس   دهد که میـانگین تعـداد دانـش    ها نشان می به طور نمونه، بررسی آموزان تحمیل نماید. دانش

 توصیفی، فاصـله  ارزشیابی نفر است و با کمینه استاندارد الزم براي اجراي طرح 35ابتدایی در مدارس مورد مطالعه، 
مدیران مبتنی بر تجارب  و معلمان داد که  )، نشان1387( حیدري هاي مطالعه است که یافته بسیاري دارد! این در حالی

 پایـه  توصـیفی در  براي اجراي برنامه ارزشیابی آموزان دانش تعداد مناسب کردند که اي و میدانی خود، پیشنهاد حرفه

نتیجـه، مویـد فقـدان     این باشد، بنابراین، نفر 20تا  15هاي دوم و سوم و چهارم،  پایه براي ر ونف 15تا  10اول، بین 
 عـالوه،  توصـیفی اسـت. بـه    ها با سرانه مورد نیاز براي اجراي موفـق برنامـه ارزشـیابی    تناسب بین وضعیت کالس

) 1390همکـاران (  پـور و  بیرمـی )، 1389خلـق و شـریفی (   خـوش ) 1382)، حسـنی ( 1388حامـدي (  هاي پژوهش
مشـکالت  و   از را  مناسـب  تجهیـزات  و امکانـات  کـه کمبـود  )، 1392ابـري (  آراي، کریمی علویجه و فروغی کشتی

 ایـن   لـزوم تهیـه    بـر  مـدیران   و معلمان که با تأکید و اهمیتی بودند،  کرده بیان طرح اجراي هاي اساسی در ویژگی

عدم قابلیـت اجـراي الگـوي    ) نیز در پژوهش خود، به 1390میرزامحمدي ( قرار دارد.  راستا یک در دارند، امکانات
 نماید. ، اذعان میدانش آموز 20تا  15هاي باالتر از  توصیفی براي کالس ارزشیابی

هاي معلمان از یکسو، شواهد و مستندات پژوهشی از دیگر سـو و همچنـین مشـاهدات و تجـارب      مبتنی بر روایت
هـا و   ظرفیـت ها در نظام آموزش ابتـدایی ایـران، از    آموخته وضعیت موجود نظام سنجش رسد، پژوهشگر، به نظر می

ایجـاد  «هاي اجرایی در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش براي  نظیر الف) تدوین و الزام دستگاه نقاط امیدبخشی
ت رسـمی عمـومی و بـه    سازوکارهاي قانونی و ساختار مناسب براي سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربی

هـاي تحصـیلی و    ویژه طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي ملی بـراي گـذر از دوره  
هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآینـد محـور و نتیجـه     رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي پایه

جود دانش مناسب و اساتید مجرب و فرهیخته در علوم تربیتی و به ویـژه  ، ب) و»هاي تحصیلی محور) در سایر پایه
هاي حقیقی، حقوقی، نهادها و موسسات به ضرورت  حوزه ارزشیابی آموزشی در کشور، ج) حساس شدن شخصیت

 ها در نظـام آموزشـی؛ د)   آموخته اندیشه و اقدام هوشمندانه در تضمین کیفیت و به ویژه ارتقاي کیفیت نظام سنجش
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آموزان برخوردار اسـت، امـا    هاي سنجش دانش شدن براي تنوع ابزار و شیوه ها نو و اهمیت قائل مطرح شدن دیدگاه
رسـد،   رغم این نقاط قوت و امیدبخش، با وضعیت مطلوب خود فاصله بسیاري دارد. به دیگر سخن، به نظـر مـی   به

اي و میـدان   ع و راهبردي آموزش، اعمال نگـاه جزیـره  توجهی به تمامی ابعاد و الزامات برنامه جام عواملی نظیر، کم
ها در تصمیمات بدون بررسی جامع، مستمر و مکفی اثرات خواسته و به ویژه اثرات ناخواسته منتج از  دادن به سلیقه

 ها در نظام آموزشی و فقدان نگاه راهبردي و در نتیجه بروز تبعـات  آن، تغییر پی در پی متولیان نظام سنجش آموخته
ها، اقدام عجوالنـه در   مقطعی، فقدان مطالعات پیگیرانه و مکفی از سوي نهادهاي مستقل و احساس نیاز به این یافته

ها، فقدان نظارت کافی و سازوکاري هوشمند براي جلوگیري از فشارهاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم    سازي طرح جاري
آمـوزان و فقـدان    ام براي ارزشیابی باالتر وضعیت دانشبرخی از مدیران مدارس و والدین بر معلمان و توصیه یا الز

آموزان یا تهدید ضمنی به تبعات منفی براي اعـالم نتیجـه    آزادي کامل معلمان در اعالم نتیجه ارزیابی عملکرد دانش
، و فشـارهاي برخـی از مـدیران    »نیاز بـه تـالش  «کار در سطح چهارم طیف قضاوت، یعنی  آموزان کم ارزیابی دانش

آموزان با اهدافی نظیـر کسـب جایگـاه برتـر در منطقـه و       برآورد وضعیت دانش س ابتدایی به معلمان براي بیشمدار
اند  توجهی نموده حفظ موقعیت مدیریتی خود، یا راضی نمودن والدینی که در فرایند خود گرادانی مدارس کمک قابل

ها شده باشد که برخی از  نظام سنجش آموخته هاي جدي در ها و چالش و... منجر به بروز و تشدید برخی از ضعف
مصادیق مرتبط با تبعات چنین شرایطی، در تحلیل وضعیت موجود از منظر معلمان و همچنین شـواهد و مسـتندات   

 پژوهشی، مورد کشف و بازنمایی قرار گرفت.
گیـري از   و کـاذب، بهـره   مقطعی ریزي مبتنی بر نتایج ارزشیابی گرایی، اجتناب از طرح پرواضح است دوري از سلیقه

هـاي   سـازي طـرح   هـاي پیشـنهادي، رعایـت اصـول اساسـی پیـاده       ها و برنامه رویکرد سیستمی و نگاه ملی به طرح
شناسی، پیامدشناسی، مشارکت و استفاده مـوثر   سنجی، موقعیت  شناسی، امکان شده نظیر بستر شناسی، مخاطب مطرح

هاي تاثیرگـذار در حـوزه    فرهنگ ویژه توجه به جو روانی جامعه و خرده هاز کارشناسان فراسازمانی در امور کالن و ب
هاي احتمالی، نقاط ضعف و تهدیدهاي بالقوه از یکسو و افزایش احتمـال   تواند در کاهش چالش تعلیم و تربیت، می

یـد. تحلیـل   هـا، نقشـی سـترگ ایفـا نما     ها، پررنگ شدن نقاط قوت و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت موفقیت طرح
هـا   آموختـه  شمار در توفیق نظـام سـنجش   هاي متنوع و بی ها و آسیب گر وجود نقاط ضعف، چالش ها، حکایت  یافته

توصیفی دارد. نظام ارزشیابی موجود در آموزش ابتـدایی، بـه رغـم برخـورداري از نقـاط قـوتی        موسوم به ارزشیابی
ویـژه تعمـیم    کـارگیري و بـه   رسـد، بـه   دید ـ، اما به نظر می ستودنی ـ که برخی از آنها در مطالعه حاضر منعکس گر 

هاي کشور، در شرایط موجود کـه در بسـیاري از مـدارس کشـور،      توصیفی در تمامی استان عجوالنه طرح ارزشیابی
افزاري الزم براي اجراي موفق طرح از یکسو و فقدان آموزش کـافی معلمـان و    افزاري و نرم حداقل امکانات سخت

موقع و متناسـب بـه شـمار رود.     تواند تصمیمی دقیق، به سبت به ماهیت طرح از دیگرسو، وجود ندارد، نمیوالدین ن
سازي نقاط قوت  ها، و بعضاً تمرکز و برجسته توجهی به آن موفقیت این طرح، در گرو رعایت الزامات آن است و کم
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رود رویکـرد   امیـد مـی  شی به همراه داشته باشد. تواند تبعات دامنگیري را براي سالمت و بالندگی نظام آموز آن، می
هاي ناشی از اجراي  ترین کاستی اي شفاف، بخش کوچکی از مهم نگرانه این مطالعه توانسته باشد، همچون آیینه ژرف

هایی از نظام آموزش و پـرورش   توصیفی و همچنین فقدان تناسب و بلوغ بخش نامطلوب برنامه موسوم به ارزشیابی
زیسـته   الزامات مورد نیاز براي موفقیت این برنامه را به نمایش گذارده و بـا تحلیـل و بازنمـایی تجربـه    با ماهیت و 

معلمان در این زمینه، به روشن شدن فضاي تصمیم و اقدام هوشمندانه براي بهبود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
 شاءاهللا م آموزشی در جامعه، کمک نماید. انو به ویژه بالندگی نظام آموزش ابتدایی به عنوان مهمترین رکن نظا

 

 برخی از پیشنهادهاي کاربردي براي بهبود وضعیت موجود:
هاي بسیار معلمان از یکسو و به ویژه تاثیر نبود یا ذهنیت به غیرمنصفانه بودن نظام ارزیابی عملکـرد   ـ با توجه به ابراز گالیه1

سازي نظام یا سازوکار دقیق، منصفانه،  کار، ضرورت طراحی و پیاده معلمان کممعلمتان و شناسایی معلمان پرتالش و متهعد از 
چندمنبعی و با ضمانت اجرایی باال در ارزشیابی عملکرد معلمان به منظور شناسایی و تقدیر از معلمـان متعهـد و تالشـگر و    

 جلوگیري از بروز احساس منفی، دلسردي و کاهش عملکرد، دوچندان است.
سـازي   آموزان، و همچنـین اهمیـت آمـاده    زا از فرایند تحصیل دانش ه تاثیرات مخرب حذف کامل استرس چالشـ با توجه ب2

اي جـامع در خصـوص اثـرات کـاهش      شـود مطالعـه   سازنده در فضاي جامعه، پیشنهاد می آموزان براي همیاري و رقابت دانش
رود با تعاملی هوشمندانه و نگـاهی   اجرا شود. امید می آموزان بر عملکرد تحصیلی آنها افراطی فشار و استرس تحصیلی دانش

فراگیر، راهکارهایی تدوین شده و به کار گرفته شود تا از یکسو از بروز و شدت یافتن استرس مخرب تحصـیلی و از دیگـر   
 سو حذف افراطی آن جلوگیري شود.

دلیل  توصیفی به ی نسبت به ثمربخشی برنامه ارزشیابیهاي معلمان ابتدای ـ با توجه به وجود تردیدها و ذهنیت منفی در دیدگاه3
، اسـت  آموزان توانمنـد، برجـاي گذاشـته    به ویژه در دانش آموزان کاهش شوق و انگیزه تالش در دانشاثرات نامطلوبی که در 

موزان و معلمان، آ جامع، به منظور کاهش آثار منفی ناشی از اجراي طرح بر عملکرد دانش  اي گردد تا ضمن مطالعه پیشنهاد می
ویژه توانمندسازي آنها در اجراي مـوثر ایـن برنامـه،     محور، نسبت به اصالح ذهنیات معلمان و به هاي نگرش از طریق آموزش

 شود.   تدابیر الزم اندیشیده
ش کاهش شوق، حساسیت و انگیزه تـال در خصوص  نفر)، 23نفر از  18(کننده اکثریت معلمان  ـ با توجه به گزارش نگران4

تـدابیري منطقـی و شـدنی بـراي بهبـود ایـن وضـعیت        آموزان ابتدایی نسبت به یادگیري و تحصیل، ضـرورت دارد تـا    دانش
آمـوزان، یکـی از    و فعالیـت در دانـش    هاي بالقوه سنجش اصیل در ایجاد شـوق  کننده، اندیشیده شود. استفاده از ظرفیت نگران

 رود. شمار می ترین تدابیر به مناسب
هایی که الزم است تا براي هریک  ها و فرم لیست چکجه به ذهنیت منفی برخی از معلمان ابتدایی نسبت به اثربخشی ـ با تو5

محور معلمان در خصـوص چیسـتی و    شود ضمن، آموزش نگرش آموزان در کالس درس، تکمیل نمایند، پیشنهاد می از دانش
ها، تـدابیر   ها، و همچنین شناسایی و رفع مشکالت فرم زان در کالسآمو ها، با منطقی کردن تعداد دانش چرایی تکمیل این فرم

 الزم اتخاذ گردد.
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ابتدایی، ضرورت دارد تا نسـبت   روانی و جسمی پردامنه بر معلمانـ با توجه به کشف واقعیتی با موضوع بروز نوعی فشار 6
هایی براي کاهش این فشار و بهبود شرایط آنهـا  پذیرفته و راهکار هاي مستقل و جامعی انجام تر آن، پژوهش به شناسایی عمیق

 شود. گرفته  در نظر
ـ با توجه به اهمیت و تاثیر خودکارآمدي و ارتباط آن با پیامدهاي مهـم آموزشـی از یکسـو و همچنـین گـزارش برخـی از       7

گیـري   و تبعات شـکل گردد، در پژوهشی مستقل، به بررسی علل  معلمان نسبت به بروز نوعی احساس ناکارآمدي، پیشنهاد می
 خودکارآمدي پایین در معلمان و نقش آن بر کیفیت فرایندهاي یاددهی یادگیري، پرداخته شود. 

توصـیفی   آموزان پرتالش نسبت به عدم رعایت عدالت سنجش در طرح ارزشـیابی  هاي دانش ـ با توجه به احساسات و گالیه8
ویـژه احسـاس بـه وجـود سـوگیري و       ت منفی این مسـئله و بـه  از یکسو و همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تاثیرا

شناسانه، براي شناسایی تبعات ناشی از  اي آسیب آموزان، ضرورت مطالعه هاي سنجش دانش عدالتی و عدم شفافیت در مالك بی
هـا،   نگیري ایـن احسـاس بـر عملکـرد تحصـیلی آ      آموزان و شکل ها و سنجش عادالنه دانش عدم عدالت در شناسایی تفاوت

 دوچندان است.
بخشـی از  توصـیفی در   گرایانه و پررنگ جلوه دادن اثرات مثبت اجراي طرح ارزشیابی هاي کمال ـ با توجه به وجود قضاوت9

هاي مطالعات انجـام شـده در ایـن     هاي متقن، انحراف اي فراگیر و فراارزشیابی مطالعات انجام شده، ضرورت دارد تا با مطالعه
ویژه اثرگذاري آن در تصمیمات جلوگیري بـه   و به ٥٤کاذب  کنکاش قرار گیرد تا از فراگیر شدن فرهنگ ارزشیابیزمینه، مورد 

 عمل آید.
تـوجهی   توصیفی و کم شده طرح ارزشیابی هاي داخلی بر مطالعه اثرات خواسته ـ با توجه به تاکید و تمرکز اکثریت پژوهش10

اي جامع در خصوص پیامدهاي پنهان و تاثیرات ناخواسته ناشی از اجراي  شود مطالعه به اثرات و تبعات ناخواسته، پیشنهاد می
این طرح در دستور کار قرار گیرد و با شناسایی اثرات منفی ناخواسته، راهکارهایی براي بهبود وضعیت موجود و حرکت بـه  

 آید. سمت وضعیت ممکن، فراهم

 
 منابع

 از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.  ). پژوهش کیفی 1391ابوالمعالی، خدیجه. (

 تهران: انتشارات بشري. هاي تحقیق کیفی. روش). 1386حاج باقري، محسن؛ پرویزي، سرور؛ صلصالی، مهوش. ( ادیب
افشـار.   ترجمـه ابـراهیم   اي. زمینه مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه). 1390( استراوس، انسلم؛ و کوربین، جولیت.

 ران: نشر نی. ته
). تحلیـل ادراکـات روسـتاییان از    1391اصـغر. (  الدین؛ بدري، سیدعلی؛ پایدار، ابوذر؛ سـوادي، علـی   افنخاري، عبدالرضا رکن

-73)، 3(3هاي روستایی،  پیشرفت زندگی، و ابعاد و موانع آن (مطالعه موردي: روستاي دوساري دشت جیرفت). پژوهش
51. 

                                                   
٥٤.  pseudo evaluation 
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. تهـران: نشـر   مه اي بر روش هاي تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهاي متداول در علوم رفتـاري مقد). 1389بازرگان، عباس. (
 دیدار.

شناسی در علوم انسـانی بـراي انتخـاب روش     هاي فلسفی زیربنایی معرفت ). ضرورت توجه به دیدگاه1384بازرگان، عباس (
هاي کیفی پژوهش و ارزشیابی آموزشی. (مجموعه مقاالت) علوم تربیتی: به مناسـبت نکوداشـت    تحقیق با تاکید بر روش

 مت. .). تهران: انتشارات س50-38دکترعلیمحمدکاردان (صص 
 بـر  مـؤثر  عوامـل  بندي اولویت و ). شناسایی1390بیرمی پور، علی؛ شریف، مصطفی؛ جعفري، سیدابراهیم؛ مولوي، حسین. (

ــ  1)، 2(1درسی، برنامه هاي پژوهشی پژوهش علمی کشور. مجله ابتدایی دوره مدارس توصیفی در ارزشیابی طرح اجراي
28. 

 21 ،تربیـت   فصـلنامه تعلـیم  مستمر در دوره ابتدایی.  هاي بررسی وضع ارزشیابی). 1384پرویزیان، محمدعلی؛ کاظمی، مریم. (
)2 ،(59-86.  

توصیفی در استان خراسان رضـوي،   هاي مدارس در طرح ارزشیابی ). جایگاه کتابخانه1385ناهید. ( میرحسینی،  ؛پریرخ، مهري
 رشته علوم کتابداري و اطالع رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی. نامه کارشناسی ارشد پایان

ی ). بین رابطه بررسی شغلی فرسودگی و کـاري زنـدگ  1388پرداختچی، حسن محمد؛ احمدي، غالمعلی؛ آرزومندي، فریده. (
 50 -25)، 3(3کیفیت و مدیران معلمان  مدارس تاکستان شهرستان.  فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی. 

هـاي شـفاهی معلمـان دوره ابتـدایی مـدارس سـما دانشـگاه آزاد اسـالمی.          ). بررسی و تحلیل پرسش1389گنجی، کامران. (
  .130-109)، 1( 6 ،هاي تازه در علوم تربیتی اندیشه
). باور به دنیاي عادالنه و ناعادالنه، عدالت رفتاري، عدالت در ارزیـابی و اسـترس   1387محسن؛ نادي، محمدعلی (گل پرور، 

  .61-51)،2(2 ;منفی در مدرسه. پژوهش در سالمت روانشناختی
 علـوم  نمعلمـا  خودکارآمدي سطح بین رابطه بررسی ).1392( مجید. دامن، پاك حسین؛ مهمویی، مومنی محمدعلی؛ پیرکمالی،

 درسـی  ریـزي  برنامـه  در پـژوهش . مجله ابتدایی پنجم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و نگرش انگیزش، با تجربی
  .135-123 )،37( 10 درسی، ریزي برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و (دانش

اسـترس چـالش، اسـترس مـانع     ). رابطـه علّـی   1386حافظی، فریبا؛ احدي، حسن؛ عنایتی، میرصالح الدین؛ نجاریان، بهمن (
پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیري با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اهواز. دانش و پـژوهش  

 .166-145)، 32(9 ؛ در روان شناسی کاربردي
 .دبستانی پرورش پیش و آموزش تهران: دفتر توصیفی. ارزشیابی اجراي راهنماي). 1382(محمد.  حسنی،

معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی کیفی توصـیفی در بهبـود     ). بررسی نگرش1390حسینی، فهیمه السادات. (
فرآیند یاددهی ـ یادگیري و سالمت روحی ـ روانی دانش آموزان مدارس ابتدایی پایه اول شهر تهران در سـال تحصـیلی    

 لم تهران.، دانشگاه تربیت معپایان نامه کارشناسی ارشد. 89ـ90
  ایالم. استان ابتدایی مدارس چهارم در تا اول پایه از توصیفی ارزشیابی طرح اجراي مشکالت ). بررسی1387جعفر. ( حیدري،

 معلم. تربیت تهران: دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان
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. تهـران: انتشـارات   ي بازخوردهاي توصیفی در کـالس درس  اصول و راهنماي عملی تهیه و ارایه). 1389خلق، ایرج. ( خوش
 جوان امروز.

هـاي چهـارم و    توصـیفی در پایـه   گزارش ارزشیابی اجراي آزمایشی ارزشیابی ).1389خلق، ایرج؛ شریفی، حسن پاشا. ( خوش
 .پژوهشکده تعلیم وتربیت. طرح پژوهشیپنجم ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور. 

). تدوین و طراحی الگویی بـراي ارایـه بازخوردهـاي کیفـی در ارزشـیابی از      1385خلق، ایرج؛ اسالمیه، محمدمهدي. ( خوش
 . 78-57)،18( 5 ،هاي آموزشی نوآوريپیشرفت تحصیلی. 

 کشـور،  آموزشی مناطق از برخی مدارس ابتدایی در توصیفی ارزشیابی آزمایشی اجراي ارزشیابی ).1384( ایرج. خلق، خوش

 تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
توصیفی در مدارس ابتدایی برخی از مناطق  ). ارزشیابی اجراي آزمایشی ارزشیابی1385پاشا. ( خلق ایرج؛ شریفی، حسن خوش

 .147-117)، 4( 22 ،فصلنامه تعلیم و تربیت). 1384-85آموزشی کشور (

 وزارت پرورش. تهران: انتشارات و آموزش عالی شوراي مصوبات ). مجموعه1382و پرورش. (عالی آموزش  دبیرخانه شوراي

 .پرورش و آموزش
). ارتقاي روستا به شهر و نقش آن در بهبـود کیفیـت زنـدگی    1388رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین؛ احمدي، فاطمه. (

 .7هاي روستایی، تهران،  ساکنان محلی. فصلنامه پژوهش
). تجـارب معلمـان ابتـدایی از اهـداف طـرح      1389رد، فاطمه؛ کشتی آراي، نرگس؛ میرشـاه جعفـري، سـیدابراهیم. (   زمانی ف

-39)، 25(7توصیفی. پژوهش در برنامه ریزي درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی ـ برنامه ریزي درسـی)،    ارزشیابی
52. 

پنجم ابتدایی در زمینه سنجش مستمر یادگیري   داوم معلمان پایهاي م ). طراحی الگویی براي رشد حرفه1387صادقی، ناهید. (
 آموزان. رساله دکتري، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانش

 207ـ224)، 54( 19، راهبرد فصلنامهبالینی.  علوم در شناسی پدیده تحقیق روش ). کاربرد1389عابدي، حیدرعلی. (
 از ابتدایی دوره معلمان اي حرفه هاي مهارت و نظري دانش ).1388( رحیم. ادري، کوروش؛ واجارگاه، فتحی محبوبه؛ عارفی،

 .52-31)، 30(8. آموزشی هاي نوآوري  فصلنامه همدان. شهر ابتدایی دوره معلمان یادگیري: نظریه

 پیشرفت ریاضی و خودپنداره بر یادگیري عنوان به سنجش هاي مؤلفه آموزش ). تأثیر1389مظلومی، اکرم. ( ؛محمد عسگري،

 .53-27)، 1(4تربیتی.  گیري اندازه فصلنامه. اراك راهنمایی سوم سال دختر آموزان دانش
. آمـوزان  دانـش  یـادگیري  و مطالب بیان نحوه بر تدریس موضوع از معلم دانش میزان تاثیر ).1384( ع.ا. سیف ر.، کردنوقابی،
 .33-13)، 2(1 تربیتی. علوم و (روانشناسی تربیتی شناسی روانمجله 
 اصـول  کیفـی:  پـژوهش  در هاي نظریه زمین و نگاري مردم روش پارادایمی ). مبانی1387( رضایی، مهدي و احمد محمدپور،

 .17 و 18 ش ،6 سال همدان، بوعلی سیناي دانشگاه پژوهش علوم انسانی، عملی، فصلنامه هاي شیوه و نظري
 شناسان. شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه ، منطق و طرح روش1). روش تحقیق کیفی، ضد روش 1390محمدپور، احمد. (

 .72-41، 47ها. مطالعات راهبردي زنان. شماره  ). زنان، پاساژ و مصرف نشانه1389محمدپور، احمد؛ بهمنی، مریم (
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 هـاي  نـوآوري  فصـلنامه  ابتـدایی.  آمـوزش  دوره معلمـان  دانشـجو  مطلـوب  اي حرفه هاي صالحیت ).1391( اعظم. نژاد، مالیی
 . 62ـ  33)، 44( 11. آموزشی

). ارایه مدل مناسب براي بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمـان مـدارس   1387موسوي، فرانک؛ شریفی، حسن پاشا. (
 .136-109)، 1( 4 ،هاي تازه در علوم تربیتی اندیشهابتدایی. 

توصیفی در مدارس ابتدایی استان زنجان  ). بررسی موانع و مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی1390میرزامحمدي، محمد حسن. (
 و ارائه پیشنهاداتی براي بهبود کیفیت آن، طرح پژوهشی، سازمان اموزش و پرورش استان زنجان.

 ارزشیابی اجراي اثربخشی مقایسه و ). بررسی1389(اعظم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ درخشنده، سعیدسیف.  نامور، یوسف؛ راستگو،

 .152-143)، 12( 3تربیتی.  ابتدایی. علوم آموزان دانش اجتماعی هاي بر مهارت سنتی ارزشیابی و توصیفی کیفی
 دانـش  تحصـیلی  پیشـرفت  بـا  معلـم  کارآمدي و ها ویژگی رابطه ).1388( جواد. اي، اژه الهه؛ حجازي، شهرام؛ هریس، وکیلی

 .189-171)، 3(39 تربیتی، علوم و روانشناسی مجله آموزان.
). بررسی موانع آموزشی شکوفایی خالقیت دانش آموزان دوره ابتـدایی از دیـدگاه معلمـان    1389وکیلی، نجمه؛ امینی، علی. (

 1 آموزشـی، . فصلنامه تحقیقات مدیریت 88-89ابتدایی آموزش و پرورش منطقه هلیالن در استان ایالم در سال تحصیلی
)4 ،(183-202. 
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