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 موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی
 فرهاد سراجی

 نگار شکوری 

 چکیده
 بود و شناسایی موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی ،پژوهش حاضراز اجرای هدف 

ده ا استفابنظور . برای این مگرفتمطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسانه انجام 
که فرزندان دین از وال تن 35)موافقان(  )مخالفان( و مطلوب ایگیری کرانهی نمونههاشیوهاز 
ه در مصاحب کردند، برای مشارکتت امنایی در پایه ششم تحصیل میئهی هایهمدرسا در آنه
دهنده ون سازمانمضم 15مضمون پایه،  89، هادادهساختار یافته انتخاب شدند. با تحلیل نیمه

ی هایویژگآگاهی والدین از مبانی و ناو شش مضمون اصلی شکل گرفت که این مضامین به 
 پذیریتو مسئولنداشتن ، فهم نادرست معلمان از مشارکت والدین، تعهد ارزشیابی توصیفی

ی هاتجربهی آموزشی، هادورهو ساختار ارزشیابی حاکم بر سایر  هاشیوهوالدین،  نبودن
ع شد. این موانع به دو دسته موانرهنگی مربوط میف -تحصیلی والدین و عوامل اجتماعی

 مبنا و عنوانبهکه عوامل فرهنگی و اجتماعی  نددبندی شاختصاصی و موانع عمومی دسته
 گذار هستند.تأثیرریشه بر هر دو دسته 

انع ی، مودرسی، موانع اختصاص ارزشیابی توصیفی، مشارکت والدین، برنامه :واژگان کلیدی
 عمومی
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 مقدمه
صورت آزمایشی به 1381از سال  که بودآموزشی  ارزشیابی توصیفی از تغییرات مهم

ی بعد در همه هاسالکالس اجرا شد و بالفاصله از  25در پنج استان ایران و در 
مه شم( ادایه ش)پا ها به صورت پلکانی از پایه اول شروع و تا پایان دوره ابتداییاستان

گروهی در بین  همکاری و کار ، ارتقایاین طرحاز اجرای  هدفیافته است. 
طراب رکت و گفتگو در کالس، رفع اضان، کاهش رقابت، افزایش مشاآموزدانش

ان، رگاز)صالحی، ب امتحان و تحقق نتایج یادگیری سطوح باالی شناختی و نگرشی بود
 یهامدرسه( و برای اجرای آن اغلب معلمان و مدیران 1394یکتا، صادقی و شکوهی

تنظیم  ویز تهیه های اجرایی آن ننامهی الزم را دریافت کردند و آیینهاآموزشابتدایی 
خود موفق  هایتنها این طرح در تحقق هدفنه هاپژوهشبر اساس نتایج  ولی. شد

ان و آموزدانشکاهش انگیزه تحصیلی در  کاهش سطح سواد،موجب نبوده، بلکه 
حی و )صال ه استشدنیز آنها تنزل جایگاه آموزشی  شوق معلمان به تدریس وکاهش 

کاهش  (1394) خصالی، صالحی و بهرامی مانند هاپژوهشسایر در  (.1394همکاران، 
ان و آموزدانشان، مبهم بودن ابزارهای ارزشیابی برای آموزدانشتالش تحصیلی 

ایج ردن نتکغیرمنصفانه تلقی  شیابی برای والدین وتفسیر نتایج ارزدشواری والدین، 
 زاده پلکویی و. حسنشده استهای ارزشیابی توصیفی تلقی از چالش ارزشیابی

لد در که ارزشیابی توصیفی با کاهش استرس مو اندکرده تأکید( 1396) حیصال
ان شده، جایگاه آموزدانشانگیزه تحصیلی و پیشرفت در ان، موجب کاهش آموزدانش

 انو معلم هامدرسهاز  آموزش را تضعیف و توقعات نابجای والدین فرایندمعلمان در 
و  هادفهفه، شنایی معلمان با فلسآنا، هاپژوهشاز برخی . داده استرا افزایش 

، هاسکالپر جمعیت بودن  ی توصیفی، کمبود منابع و امکانات،ی ارزشیابهاشیوه
یکرد نبود تناسب بین روناهماهنگی بین ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی و 

نه و ، اجرای عجوالهاخانوادهنکردن محور و ارزشیابی توصیفی و همکاری کتاب
خلق و )خوش دانندمیهای اجرای این طرح از موانع و چالش را گزینشی طرح

آبادی و ؛ بیرامی، حسن1392، ابری آرای، کریمی و فروغی؛ کشتی1386شریفی، 
 (.1395کاووسیان، 

اگر ارزشیابی توصیفی را نوعی نوآوری آموزشی تلقی کنیم، باید بپذیریم که تعامل 
ر اجتماعی، بستن ضرورت دارد. ی اثربخش آدین و اجتماع برای اجرابین مدرسه، وال

 ،های الزمو طرح هاسیاستدهنده اجتماعی است که با اتخاذ تاریخی و اقتصادی شکل
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. مدیران، معلمان و کادر سازدمی و تربیت فرزندان مهیا هامدرسهوسعه زمینه را برای ت
نظام  .سمی هستندی درسی رهابرنامهثر ؤبسترساز اجرای م عنوانبه هامدرسهاجرایی 
، این افراد را آموزش داده و برای ورود به سازوکارهای الزمبا وپرورش آموزش

صورت رسمی  و والدین کمتر به هاخانوادهدر این بین نقش  .دکنمیمدرسه آماده 
در تربیت  هاخانوادهگیرد؛ گرچه نفوذ ضمنی و غیررسمی والدین و می تأکیدمورد 
، 1نو همکارا دمپسی-ور)هو مگیر و قابل توجه بوده استان همواره چشآموزدانش
2005 .) 

تدریج از نقش والدین، در عرصه تربیت مدرن، به هایهگیری مدرسبا شکل
ی درسی رسمی، عرصه هابرنامهبر  تأکیدو معلمان با  هامدرسهفرزندان کاسته شد. 

سهم  والدین نیز تر کرده و تا جایی کهنفوذ والدین در تربیت فرزندان را محدود
، های اخیر. لیکن در دههدانندمیتر از خودشان مهمرا در تربیت فرزندان  هامدرسه
به  اران تربیتیذگسیاستو  شدهتوجه  هاخانوادهنقش تربیتی والدین و به  دوباره

 هاخانوادهیتی به ظرفیت و راهبردهای ترب هاسیاستدر تدوین  وهشگرانهمراه پژ
هیچ کسی نباید از مدرسه بیرون » 2001در آمریکا بر اساس قانون . کنندمیتکیه 
به نقش مشارکت والدین در  3«هاطرح بچه»به ای موسومدر نیوزیلند برنامه .2«بماند

(. در سند تحول بنیادین 2010، 4ی و وایتب)هورن شده است تأکیدتربیت 
و پرورش ضروری و والدین در آموزش  هاخانوادهوپرورش ایران نیز نقش آموزش

درسی ملی ایران در بندهای شش و  سند برنامهدر شمرده شده است و بر اساس آن، 
. در است شده تأکیدصراحت بر نقش مشارکت والدین در ارزشیابی آموزشی یازده به

 و وجودی هایظرفیت نمودن منعکس و تبیین برای »بند شش اشاره شده است که: 
آموزان،  سایر دانش مشارکت آموزان، امکان دانش از یک هر متفاوت هاییتوانای وجوه
 بر تأکید با»در بند یازده نیز آمده است:  .«کند فراهم را سنجش امر در اولیا و مربیان
 ها شایستگی به انآموزدانش دستیابی میزان سنجش در عملکردی تکالیف از گیریبهره

 والدین و مدرسه یآموز، اولیا دانش همکاری با آنان تربیتی و تحصیلی عملکرد گزارش
با وجود این  ولی («.42 ص ،1391 ،وپرورشوزارت آموزش)«شود ارائه و تنظیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hoover-Dempsey et al 
2. No Child Left Behind Act  
3. Children’s Plan 
4. Hornby & Witte 
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است، فقط  گرفتهیی که تاکنون درباره ارزشیابی توصیفی انجام هاپژوهشها، در تأکید
( به 1396) زاده پلکویی و صالحی( و حسن1394) در پژوهش خصالی و همکاران

اشاره شده است. در پژوهش اول به  ارزشیابی توصیفی مختصر نقش والدین در
دشواری تفسیر نتایج ارزشیابی توصیفی توسط والدین و در پژوهش دوم به افزایش 

  عنوان چالش ارزشیابی توصیفی اشاره شده است.والدین از معلمان به یتوقعات نابجا
درخواست فرد یا گروه  ای است که فرد یا گروهی بنا بهداوطلبانه فرایندمشارکت 

ها و عمل درگیر گیریتصمیمگیرد یا اینکه فعاالنه در دیگر مورد مشورت قرار می
به مشارکت  توانمیمشارکت والدین در امور آموزشی فرزندان را  .شودمی

مواردی  شاملمحور، های مدرسهمشارکت د.کرتقسیم  2محورو خانه 1محورمدرسه
مدرسه، تعامل با معلم یا مدیر مدرسه و حضور  یهاریگیتصمیم؛ شرکت در همچون

تا والدین  دآورمیشرایطی را فراهم  ،. این نوع مشارکتاستدر کالس درس 
مدرسه نقش و  یهاگیریتصمیمی فرزند خود را برای معلم بیان کنند، در هاویژگی

 محور غالبا  سهم داشته باشند و برای حل مسائل آن راه حل ارائه کنند. مشارکت خانه
ویژه والدین در کمک به انجام تکالیف های اعضای خانواده، بهبه شرکت و همکاری

مشارکت (. 2004، 3)اپستین و سالینز شودمیآموزشی و تعامل با فرزندان مربوط 
شب، نرخ اتمام تکالیف را افزایش  تکلیف برخی امور تحصیلی مانند انجام والدین در
ان ابتدایی و متوسطه به آموزدانشو در  دهدمیف را کاهش های انجام تکالیو چالش

 5سدپژوهش . (2008، 4)پاتل، کوپر و رابینسون کندمیبهبود عملکرد تحصیلی کمک 
که مشارکت والدین در تکالیف ریاضی، فناوری، علوم و  دهدمینشان  نیز (2012)

 مثبت دارد.همبستگی  هاان در آن درسآموزدانشمهندسی با پیشرفت تحصیلی 
ند در ارزشیابی نیز نقش فعال داشته توانمیوالدین به مانند سایر عناصر آموزشی 

مل ، افزون بر کمک به مستندسازی و تأمشارکت والدین در ارزشیابی فرزندانباشند. 
و به  سازدمیی ارزشیابی، اطالعات غنی و ارزشمندی برای معلمان فراهم هادادهروی 

خود را بهتر بشناسند و روی  انهای فرزندها و قوتتا ضعف کندمیوالدین نیز کمک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. School based involvement  
2. Home based involvement 
3. Epstein & Salinas 
4. Patall, Cooper & Robinson. 
5. Sad 
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مربوط  یهاگیریتصمیمدر  مشارکت با. والدین (2014، 1)بیرلی و تزیکا مل کنندأآن ت
ثر آن در کالس درس و ؤبه اجرای ارزشیابی توصیفی در مدرسه و شرکت در اجرای م

فرزندان خود به معلم،  درباره نگرش و شناختعمیق همچنین با ارائه اطالعات 
ند به اجرای صحیح ارزشیابی توانمیکار و مواردی از این قبیل نظارت بر پوشه

، تدارک هاداده 2سوسازیسهها زمینه این مشارکت کمک کنند. هامدرسهتوصیفی در 
ی عمیق، مشارکت و تعامل با فرزندان برای هادادههای ارزیابی واقعی، ارائه موقعیت
 .کندمیرا تسهیل  جام تکالیف و مشورت با معلمانان طرح یا

پایین بودن سطح  مدرسه، کمبود وقت، تجارب منفی دالیلی مانند بهلیکن والدین 
ی آموزشی هافعالیتموثر در  طوربه یالت و پایین بودن درآمد اقتصادی،تحص

طح ( پایین بودن س2008) 4. هریس و گودل(2004 ،3)میلز و گال کنندمین مشارکت
کثرت ، ی زبانی، نبود اعتماد به نفس، کمبود وقتهامهارتسواد والدین، ضعف 
موانع از را ی ناخوشایند دوران تحصیل هاتجربهو  هامسئولیتتعهدات شغلی، تعدد 
 -هوور . والکر، شنکر ونداشمردهبری آموزشی فرزندان هافعالیتمشارکت والدین در 

شناختی، فرهنگی ار دسته؛ موانع خانوادگی، روان( این موانع را به چه2010) 5مپسید
به موقعیت اقتصادی اجتماعی  ،موانع خانوادگی :اندکردهو مشکالت عملی تقسیم 

آگاهی و ضعف ناپشتیبانی از فرزندان به دلیل  برایوالدین  نداشتن خانواده، آمادگی
د والدین از مدرسه ی ناخوشاینهاتجربهبه  ،شناختیموانع روان ؛اشاره داردنگرش آنها 

های مسائلی مانند تفاوت ،موانع فرهنگی ؛شودمیانگیزگی آنها مربوط و تحصیل و بی
های اعتنایی به ارزشهای مدرسه در خانواده و بیزبانی و قومیتی، بدفهمی از ارزش

مشکالت عملی نیز به مقررات غیرمنعطف کاری  ؛شودمیخانواده در مدرسه را شامل 
 نداشتنوآمد به مدرسه و حضور در مدرسه، نبود امکانات برای رفت والدین برای

نبود سیاست مشخص،  همچنین. کندمیامکان دسترسی به مدیر و معلمان اشاره 
به آموزش  یتوجهبیراهبردهای تعریف شده، ضعف در آموزش والدین و  ضعف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Birbili & Tzioga 
2. Triangulation  
3. Mills & Gale 
4. Harris & Goodall 
5. Walker, Shenker & Hoover-Dempsey  
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برشمرده شده د متوسطه نیوزیلن یهامدرسهمعلمان از موانع اصلی مشارکت والدین در 
 (. 2010بی و وایت، )هورن است

رسه یا خواه در مد ،ی آموزشیهافعالیتمشارکت والدین در با توجه به اهمیت 
وزش رای کمک به آماندرکاران مدرسه باید از این ظرفیت بخانه، معلمان و دست

 ،رسید ی برنامهدر سند ملان بهره گیرند. آموزدانشکیفیت یادگیری  اثربخش و ارتقای
ی هاپژوهش شده ولی در تأکیدویژه بر جایگاه والدین در ارزشیابی توصیفی  طوربه

ده نبو مربوط به ارزشیابی توصیفی مزایای مشارکت والدین و موانع آن مورد توجه
زاده پلکویی ( و حسن1394) یی مانند خصالی و همکارانهاپژوهشاست. در معدود 

فی بی توصیشیاو ناآگاهی آنها در تفسیر نتایج ارز( از دخالت والدین 1396) و صالحی
 ؛ینکهاست از ا له پژوهش حاضر عبارتئمس ،روعنوان چالش یاد شده است. از اینبه

 ؟ ت والدین در ارزشیابی توصیفی هستندچه عواملی مانع مشارک
 

 چارچوب مفهومی 
ین و ه بین والدفراتر از ارتباط ساد ی آموزشی فرزندان،هافعالیتمشارکت والدین در 

های گوناگون شناختی، و تعامل مستمر آنها در جنبه مدرسه است و نیازمند درگیری
گیری مشارکت اثربخش، والدین و مدرسه برای شکل .عاطفی، هیجانی و مهارتی است

ی والدین و مدرسه هافعالیتموریت تربیتی یکپارچه و مشترک داشته باشند؛ أباید م
مستمر بین والدین و مدرسه مبادله شود و  طوربهادل اطالعات مکمل همدیگر باشد؛ تب

دمپسی و -هوور(. 2016، 1زجوون) ی ستادی مشارکتی بین این دو شکل بگیردهاشیوه
( دالیل مشارکت والدین در امور مدرسه را به پنج سطح از قوی به 1995) 2سندلر

سطوح بنیادی و اعتقادی دالیل آنها ابتدا باید والدین در  نظربه  اند.کردهضعیف تقسیم 
به تصمیمات باوری  ،این دالیل در سطح اول ؛کافی برای مشارکت داشته باشند

. شودمیشان در تربیت فرزندان مربوط های تربیتی و باور به نقشرووالدین شامل با
تربیت فرزند وظیفه مدرسه است یا والدین؟ هر کدام چه اندازه در این  اینکه آیا

مشارکت  دهنده عوامل موثر برهای شکلگزینه ،هم دارند؟ در سطح دوممسئولیت س
ند که مواردی مانند تخصص، وقت، تعهد شغلی و مسائل خانوادگی را والدین قرار دار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Jeynes 
2 . Hoover-Dempsey & Sandler 
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ی مشوقی هستند که والدین را به مشارکت در سازوکارها ،گیرند. سطح سومدر برمی
ها، گیریتصمیمبه والدین در این موارد شامل نقش دادن  ؛کنندمیمدرسه ترغیب 

. در سطح شودمیت قانونی و عرفی به آنها اهمیت دادن به نظرات آنها و دادن اختیارا
ای و موقعیتی نظیر انتظارات مدرسه، راهبردها و عملیات قرار متغیرهای واسطه ،چهارم

. در وندشمیدر نظر گرفته  آموزدانشنتایج یادگیری مربوط به  ،دارند و در سطح پنجم
این مدل به ترتیب اهمیت بر باورهای تربیتی والدین، سازوکارهای مشارکت در 

شده  تأکیدان آموزدانشمدرسه، قوانین و مقررات مربوط به مشارکت و نتایج یادگیری 
 است. 

که برای تقویت مشارکت والدین در مدرسه  شودمی تأکید «1دی ان ای»در مدل
 هامؤلفهنیاز است که پنج مورد از این  مؤلفهها به ده تعامل و تراکنش مستمر بین آن

ی، مطالعه به همراه فرزند گردهنده، سبک والدشامل؛ انتظارات، روابط پشتیبان و اطالع
؛ روابط همچونهستند و مواردی  2دهاهای مربوط به خانولفهؤو مقررات خانوادگی م

بررسی تکالیف، مشارکت  والدین با معلم، ارتباط بین والدین با مدرسه و معلم،
هستند که  3ی مربوط به مدرسههامؤلفه لدین و استفاده از منابع اجتماعیحضوری وا

)جوونز،  مستمر باهم در تعامل باشند طوربهبرای ایجاد فضای مشارکت بهتر، باید 
2018) . 

ی هافعالیتدر  ( در تالش برای شناسایی موانع مشارکت والدین2005) 4اپستین
، چارچوبی را ارائه کرده است که در آن بر سه محور اجتماع، مدرسه و آموزشی
عوامل  مؤلفهچهار  ،در مدلی (2011) 5. هورنبی و لفلهشده است تأکیدخانواده 

خانوادگی و فردی والدین، عوامل مربوط به فرزند، عوامل اجتماعی و عوامل مربوط 
اند. عوامل ت والدین دانستهموانع مشارکعنوان بهبه ارتباط معلم و والدین را 

خانوادگی و فردی به مواردی مانند باورهای والدین در مورد مشارکت در مدرسه، 
تصورات والدین از دعوت به مشارکت در مدرسه، بافت زندگی فعلی والدین، طبقه 

و  سن، مسائل شاملامل مربوط به فرزند اجتماعی، قومیت و جنسیت آنهاست. عو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The dual navigation approach (DNA) model 
2. Family-based components 
3. School-based components 
4. Epstein  
5. Hornby & Lafaele 
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. عوامل مربوط به استری، استعداد و هوش و مشکالت رفتاری های یادگیناتوانی
شان به ها، تفاوت نگرشموریتها و مأهای آنها در هدفبه تفاوت معلم و والدین

. همچنین عوامل اجتماعی به شودمیمربوط  فاوت در زبانمشارکت در مدرسه و ت
در این مدل، آنها . اشاره داردابعاد تاریخی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت 

وزن در کنار هم قرار داده بودند؛ ولی در مدل صورت هم چهار دسته عوامل را به
ی فردی، عوامل هاویژگی( عوامل خانوادگی و 2018) 1ولبلکهورنبی و  اصالح شده

 سه عامل در کنار هم در نظر گرفته عنوانبهمرتبط با فرزند و ارتباط معلم و والدین 
عوامل اجتماعی را باالتر از  ، ولیاندکرده تأکیداط متقابل بین این عوامل و بر ارتب شده

( نمایش 1) اند. این روابط در شکلاین سه عامل و نافذ بر این سه عامل در نظر گرفته
 داده شده است. بر این اساس، برای درک و تبیین موانع مشارکت والدین در برنامه

گذار بر تربیت نظیر مسائل تاریخی، تأثیر باید به عوامل اجتماعی ، نخستدرسی
شناختی، اقتصادی و سیاسی توجه داشت. این عوامل بر سایر عوامل ی مردمهاویژگی
ی فرزندان و روابط معلم و والدین هاویژگیی والدین، هاویژگیخانواده و  مانندمهم 

امل با سه عاین روابط و نسبت  توانمیاندازد. پس از درک این عامل، سایه می
ی فرزندان هاویژگیدارد که عوامل خانوادگی و  تأکید. این مدل کردیکدیگر را تبیین 

د در شناسایی موانع مشارکت توانمیدارد و مجموعه این روابط  تأثیربر یکدیگر 
ی هاویژگیطور عوامل مربوط به خانواده و والدین در مدرسه نقش داشته باشد. همین

متقابل  تأثیروالدین ارتباط متقابل دارد و این  -به روابط معلموالدین با عوامل مربوط 
اینکه تخصص و  مانندباید در شناسایی موانع مشارکت والدین مورد توجه قرار گیرد. 

اد و در ایجقرار داده و  تأثیرن را تحت د روابط معلم و والدیتوانمیدانش والدین 
 -ی فرزندان با روابط معلمهایویژگکند. همچنین  حفظ مشارکت والدین نقش ایفا

فرزندی که از بهره هوشی باالتری برخوردار  مثال  ؛متقابل بر یکدیگر دارد تأثیروالدین 
له به کاهش ئو این مس کندرو هدر کالس معلم را با چالش روب ، ممکن استاست

و قرار دهد. فن  تأثیراعتماد به نفس معلم منجر شده و روابط او با والدین را تحت 
توجهی به روابط غیرخطی و پیچیده بین عوامل دل را از بعد کم( این م2018) 2سندول

نظر آنها برای شناسایی موانع مشارکت والدین در  . بهانددادهگوناگون مورد انتقاد قرار 
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1. Hornby & Blackwell 
2. Fan & Sandoval 



 237 کیفیمطالعه در ارزشیابی توصیفی: مشارکت والدین موانع 
 

ی اجتماعی و هاویژگیدرسی عوامل گوناگون مربوط به فرزند، والدین، معلم،  برنامه
که باید  دهندمی ای را شکلابل، دوبعدی، چندبعدی و چندالیهات متقتأثیراقتصادی 

در این پژوهش برای درک موانع مشارکت  در شناسایی موانع مورد توجه قرار گیرد.
های توضیح دهنده موانع مشارکت ها و مدلوالدین در ارزشیابی توصیفی از چارچوب

والدین، بستر اجتماعی،  یهاویژگیها به والدین استفاده شده است که در این مدل
ی والدین و فضای مدرسه اشاره هامسئولیتنقش معلمان، شرایط خانوادگی، شغل و 

 شده است. 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 (2018 ،ولبلکاقتباس از هورنبی و )مدل مفهومی پژوهش  (1شکل )

تاریخی و مردم عوامل اجتماعی؛ 

 شناختی، سیاسی، اقتصادی

ورهای : باهای والدینعوامل خانوادگی و ویژگی

تصورات والدین از ، ر مورد مشارکتوالدین د

؛ بسترهای فعلی زندگی دعوت به مشارکت

  طبقه اجتماعی، قومی و جنسیت؛ والدین

 

سن، مربوط به فرزند: عوامل 

های یادگیری، مشکالت و ناتوانی

 ها، مسائل رفتاریاستعداد و توانایی

و  هامتفاوت بودن هدف: والدین -مرتبط با معلمعوامل 

کارگیری زبان و ها، تفاوت در بهتفاوت در نگرش انتظارات،

 اصطالحات

 

مشارکت 

 والدین
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 روش 
 رایدرک تجربه والدین از موانع شرکت در اج ،این پژوهش از اجرای هدف

 از رویکرد کیفی برای مطالعه استفاده شد. روش این بنابراینارزشیابی توصیفی بود. 
. پدیدارشناسی بر مطالعه تجربه و نحوه بازنمایی است 1پژوهش از نوع پدیدارشناسانه

ی کیفی بر تجربه و تفسیر هاپژوهشگرچه در همه دارد.  تأکیدآن در آگاهی فرد 
د. این ذات شوسی بر ذات تجربه بیشتر تمرکز میپدیدارشناولی در  شودمی تأکید

مشترک تجربه  طوربهداری که متقابل، از طریق پدی طوربههسته معنایی است که 
گیرند و ی افراد در داخل پرانتز قرار میهاتجربه ،، قابل فهم است. در این شیوهشودمی

، ص 1394)مریام،  شوندمیآن پدیدار مقایسه ت و آنگاه با هویت ذا شوندمیتحلیل 
یا کردن ذات یا اساس ساختار تجربه والدین از مشارکت  ،(. در این پژوهش49

برای به تصویر  در ارزشیابی توصیفی به تصویر کشیده شده است. نکردن مشارکت
 )در پرانتز گذاشتن تجربه ی اپوخههاروشی والدین از هاتجربهکشیدن و تفسیر 

ل با ارزش در مراحل تحلی هادادهستفاده شد تا ا 2شدن افق( و روش همپژوهشگر
  ها قرار گیرند.ها و تمو در خوشه هدیکسان در نظر گرفته ش

 
  کنندگانانتخاب مشارکت
ت ئهی هایمدرسهان پایه ششم ابتدایی آموزدانشاز والدین  تن 35 ،در این پژوهش

م ابتدایی از این ان پایه ششآموزدانشوالدین  مشارکت کردند. امنایی شهر همدان
)از پایه اول تا پنجم( را با روش  جهت انتخاب شدند که فرزندان آنها پنج پایه قبلی

زمان مدت ،ترهای پاییناند و والدین آنها نسبت به پایهارزشیابی توصیفی گذرانده
ت امنایی نیز از این های هیئهمدرس یفی درگیر بودند.بیشتری با روش ارزشیابی توص

وپرورش اداره موزشبا مشارکت والدین و آ هامدرسهخاب شدند که این جهت انت
های بیشتری برای ها و زمینهفرصتوالدین  هامدرسهو درواقع در این  شودمی

کنندگان با . مشارکتدارند امور مدرسه ازجمله اجرای ارزشیابی توصیفیمشارکت در 
بورگ و گال،  )گال، انتخاب شدندای و مطلوب گیری کرانهی نمونههاروشاستفاده از 

ها و ابعاد تا از زوایه به این دلیل انتخاب شد گیرینمونه این شیوه (.388 ، ص1389

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Phenomenological  
2. Horizentalization  
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مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی شناسایی شود ولی هدف اصلی همه  ،متفاوت
گیری نمونه شناسایی موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی بود. هامصاحبه

با اجرای ارزشیابی توصیفی و روش  شدت مخالفای برای شناسایی والدین بههکران
 هاتجربهکار گرفته شد.  به ،موافق گیری مطلوب نیز برای شناسایی والدین کامال نمونه

مخالف با ارزشیابی توصیفی به پژوهشگران  موافق و کامال  و ادراکات والدین کامال 
تر درک و تحلیل ن در ارزشیابی توصیفی را عمیقکمک کرد تا موانع مشارکت والدی

 کنند. 
برای شناسایی والدین مخالف و موافق ارزشیابی توصیفی، پژوهشگران پس از 

و معلمان پایه ششم در پنج مدرسه،  هامدرسهای با حضور مدیران شرکت در جلسه
. مدیران دنفره از والدین مخالف و موافق ارزشیابی توصیفی را تهیه کردن 60فهرست 
در تکالیف آموزشی  والدین ها، نظرات و نحوه مشارکتبر اساس واکنش و معلمان
با  پژوهشگران سپسهای مخالفان و موافقان تقسیم کردند. را به دسته آنها فرزندان،
افرادی که در تماس تلفنی یا حضوری  برای مصاحبه تماس گرفتند.افراد همه این 

کردند، برای مصاحبه در و تجربه ابراز تمایل می کاتبیشتر به اشتراک ادرالیه او
اجرای  که مخالف یاز والدین تنصورت که ابتدا با بیست  اولویت قرار داشتند. به این
با سپس  .ای صورت گرفتای مصاحبهعنوان نمونه کرانهارزشیابی توصیفی بودند به

های مطلوب مصاحبه هنمون عنوانبهاز والدین موافق ارزشیابی توصیفی  تنپانزده 
. با استفاده از قاعده اشباع، مصاحبه با والدین مخالف ارزشیابی توصیفی گرفتانجام 

در مصاحبه بیستم و مصاحبه با والدین موافق در مصاحبه پانزدهم داده جدیدی تولید 
پایان پذیرفت. شناسایی و انتخاب والدین برای شرکت در  هامصاحبهرو نکرد و از این

 بر اساس نظریهمصاحبه  هایپرسش. برانگیز بوده یکی از مسائل چالشمصاحب
ی خانواده و هاویژگی( حول عواملی همچون؛ 2018) ولبلکهورنبی و  بازنگری شده

ان، ارتباط معلم و والدین، عوامل اجتماعی و اقتصادی آموزدانشی هاویژگیوالدین، 
طرح شده در مصاحبه به  هایپرسش ترینمهمدهی شده بود. و ساختار مدرسه سازمان

آیا ارزشیابی توصیفی را جایگزین مناسبی برای ارزشیابی کمی و  -1این قرار بود: 
 -3مخالف ارزشیابی توصیفی هستید؟  به چه دالیلی موافق/ -2 دانید؟ چرا؟سنتی می

آیا عوامل  -4یی دارد؟ هاویژگینظر شما )مخالف/ موافق( چه ارزشیابی توصیفی از 
یابی توصیفی هستند یا مانع کننده اجرای ارزشفرهنگی و اجتماعی جامعه ما تسهیل

آیا معلمان شرایط الزم را برای مشارکت در ارزشیابی توصیفی فراهم  -5آن؟ 
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شارکت در ارزشیابی نده یا مانع منکی معلمان، تسهیلهاویژگی؟ کدام سازندمی

یا داشتن ان نقشی در مشارکت آیا تجارب دوران مدرسه خودت -6توصیفی است؟ 
اقتصادی و خانوادگی چه  -شرایط اجتماعی -7 شما داشته است؟نداشتن مشارکت 

کننده مشارکت شما در ارزشیابی توصیفی بوده است؟ برخی اندازه مانع یا تسهیل
 ،پژوهش هایندگان برای رسیدن به هدفشونیز بسته به نظرات مصاحبه هاپرسش
دقیقه به  60الی  45هر مصاحبه به مدت شد. مطرح می هاحبهمصااز بقیه  متفاوت

 طول انجامید. 
 

 هامصاحبهشیوه تحلیل 
از روش تحلیل مضمون با طی شش مرحله استفاده شد: در مرحله  هادادهبرای تحلیل 

با  ،بار مطالعه و سپس به فایل ورد تبدیل شد. در مرحله دوم سه هامصاحبهمتن  ،اول
ی مهم و کدهای اولیه مشخص شد و چارچوب هاداده ،هامصاحبهتن مطالعه مجدد م

، تالش شد تا از کدهای تهیه شد. در مرحله بعدی هامضمونکدگذاری و قالب 
مضامین استخراج و با کدها و مفاهیم مطابقت داده شود و در عین حال  ،شدهتعیین

 شد کهی پایه تعیین هامضمون ،بازبینی مستمر مضامین صورت گیرد. در مرحله چهارم
بندی شدند و در قهبط فراگیر دهنده و شش مضمونمضمون سازمان15بر اساس آن 
گزارش نهایی تحلیل  ،. در مرحله ششمشدتحلیل  هامضمونشبکه  ،مرحله پنجم

، 1)براون و کالرکشد دهنده و فراگیر تنظیم ی سازمانهامضمونبر  تأکیدبا  هاداده
صورت  استفاده شد. به این از روش کنترل اعضا هادادهز اعتبار (. برای اطمینان ا2006
از والدین مخالف طرح ارزشیابی توصیفی و سه نفر از موافقان  تنبه پنج  هایافتهکه 

ارائه شد تا در مورد کیفیت و صحت آنها نظرات خود را ارائه دهند و سپس 
 هایافتهپذیری کمک به انتقالکار گرفته شد. همچنین برای  بازخوردها و نظرات آنها به

که عالوه بر نویسنده اول و  صورتاز روش خاص در کدگذاری استفاده شد. به این 
را  هامضمونکدگذاری و ساخت  فرایندتا  شد دوم، از پژوهشگر دیگری درخواست

 . کندبه دقت کنترل و وارسی 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Braun & Clarke 
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  هایافته
حاظ تحصیالت لمرد بودند. از نفر  12نفر زن و  23در مصاحبه،  کنندهشرکت 35از 

ین هفت لیسانس بودند. همچن نفر فوق 19لیسانس و  ،کنندهچهار نفر از زنان شرکت
د. از دکترا بودن چهار نفر فوق لیسانس و یک نفر ،لیسانس ،کنندهشرکتنفر از مردان 

 ر مشاغلدار، سه نفر دلحاظ وضعیت اشتغال، هشت نفر از زنان معلم، دوازده نفر خانه
موانع مشارکت والدین  عنوانبهمضمون اصلی شش ، هامصاحبهدیگر بودند. از تحلیل 

 .شددر ارزشیابی توصیفی استخراج 
 وصیفیی ارزشیابی تهاویژگیآگاهی والدین از مبانی و نامضمون فراگیر یک: 

نا گرایی دانش بگرایی، تفسیرگرایی و سازندهارزشیابی توصیفی بر نسبی رویکرد
ل و های عینی و دقیق بر سازندگی، تعام. در این رویکرد به جای مالکاست شده

ای ل داشتن باورهنشان داد که والدین به دلی هامصاحبه. تحلیل شودمی تأکیدتفسیر 
ا رزشیابی ری آن، این رویکرد اهاویژگینکردن ناهمسو با ارزشیابی توصیفی و درک 

 دهنده زیر است:زمانمضمون سا سه قبول ندارند. این مضمون دارای
 :شناختی والدین با ارزشیابی توصیفیناهمسویی باورهای معرفت -1-1

وه کسب، اعتبار، معیار و شناختی به باور افراد درباره ماهیت، نحباورهای معرفت
ساختار، ایستایی و پویایی، منبع، . افراد نسبت به شودمیهای دانش اتالق محدودیت

نگرند. بعضی از آنها ساختار دانش صورت طیفی مینش بهسرعت و توان یادگیری دا
. برخی افراد به کنندمیرا ساده و مطلق و برخی دیگر آن را پیچیده و موقتی تلقی 

ایستایی و غیر قابل تغییر بودن دانش و برخی دیگر به تغییر مستمر آن باور دارند. 
منبع آن را  ،افراد دیگر معتبر و هایبامنبع دانش را مراجع و کت ،همچنین افرادی

، افرادی یادگیری را توان ذاتی و همچنین. دانندمیها و تالش ذهنی یادگیرنده استدالل
آید و افرادی هم معتقدند، دست میکه با تالش اندک به دانندمیای سریع پدیده

. افراد و فعالیت مداوم نیاز دارد تالش مستمر است که بهیادگیری امری اکتسابی و 
شناسی خام، دانش را ساده، معین، قطعی و در احاطه مراجع ارای باورهای معرفتد

سرعت قابل یادگیری و توان یادگیری افراد ذاتی نظر آنها مفاهیم به . بهدانندمیمعتبر 
شناسی مترقی، دانش را موقتی، پیچیده و است. در مقابل افراد دارای باورهای معرفت

عوامل گوناگون  تأثیربه عقیده آنها توان یادگیری افراد تحت  .دانندمیوجودآمدنی به
یابد و یادگیری امری است که به تالش و صرف زمان نیاز دارد. از محیطی تغییر می

ان، آموزدانششناسی بر نحوه تدریس، چگونگی تعامل با باورهای معرفت ،رواین
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یوه ارزشیابی و چگونگی و تکالیف، ش هافعالیتنحوه راهنمایی آنها، شیوه تدارک 
. افرادی که دانش را (2009 ونگ، چن و لی،) دارد تأثیران آموزدانشارائه بازخورد به 

 کنندمی تأکید، در ارزشیابی بر بازتولید آن دانندمیساده، واضح، مطلق و غیرقابل تغییر 
چیده، افرادی که دانش را پی ،. در مقابلندکنمیی کمی و عینی حمایت هاشیوهاز و 

بر دانش ضمنی  تأکیدها ضمن ، در ارزشیابی آموختهکنندمیموقعیتی و بناشدنی تلقی 
یی هاشیوهکارگیری دارند و از به تأکیدهای ذهنی زمینهفکر، تحلیل و پیش فرایندبه 

. برخی از والدین کنندمیآزمایی و پروژه استقبال گروهکار، خودآزمایی، هم؛ پوشهمانند
صراحت به ثابت که مخالف ارزشیابی توصیفی بودند به هامصاحبهدر  کنندهشرکت

 کردند.ثابت بودن هوش کودکان اشاره می و بودن دانش
به  پدرش ها باید مطالب کتاب را یاد بگیرند، و چه نیازی دارند که من یابچه» 

 اضح،حل تکالیف درسی آنها کمک کنیم. هر چه آنها نیاز دارند در کتاب درسی و
 « های ما بیان شده است.تر از گفتهروشن و حتی دقیق

 :کردهمچنین یکی از موافقان ارزشیابی توصیفی نیز اشاره 
نها به م، آما والدین باید دانش و فهم خودمان را با فرزندان به اشتراک بگذاری»

سه با مدر چیزی بیشتر از مطالب کتاب درسی نیاز دارند. اگر ما در خانه و معلم در
 «.کندمیها تعامل خوب و مثبت داشته باشند، توان ذهنی آنها نیز بهتر رشد هبچ

 :یفیی ارزشیابی توصهاویژگیدرک نادرست والدین از ماهیت و  -1-2
و  دگیریهای مختلف یاها، ارزیابی یکپارچه حیطهفرایندارزشیابی توصیفی بر سنجش 

ا که گرءنگر و جزل رویکرد کمیدارد. این رویکرد در مقاب تأکیدسطوح باالی شناختی 
ود ، بهبوجود آمده است تا به افزایش سالمت روان بر دقت و عینیت توجه دارد، به

حرکتی،  -کیفیت یادگیری، کاهش اختالالت یادگیری، بهبود عملکرد شناختی و روانی
شاره ایادگیری کمک کند. اغلب مخالفان  فرایندرشد خالقیت و تقویت مشارکت در 

های د که ارزشیابی توصیفی دقیق نیست، عینی و مشخص نیست و بازدهکردنمی
 ملموس ندارد.

 مثال  . مدرسه تو گیرنمی یاد اندازه چه تا هامونبچه فهمیمنمی اصال  خودمون هم»
 میاره وقتی. اینمره شد امسال من پسر مال حاال مثال  که فهمممی من خونه میاره نمره

 من ،خوب نویسنمی وقتی ولی گیرهمی یاد داره دیح چه در فهمممی چهارده
 «.خوب؟ گنمی رو اینمره چه مثال  خوب؟ گنمی چی به چیه؟ خوب این دونمنمی

 :کرد تأکیدیکی دیگر از والدین موافق 
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ت له و مشارکئیم، ارزشیابی توصیفی سطح خالقیت، حل مسالبته اینکه بگوی»
ا کمک ه نفس آنهبافزایش احساس امنیت و اعتماد  و یا اینکه به کندمیها را بهتر بچه
 ها مثل من دریلیمدت و با ابزارهای فعلی قابل ارزیابی نیستند و خ، در کوتاهکندمی

 .«ها تردید دارندپذیرش این حرف
ان آموزدانش :انآموزدانششناختی ی روانهاویژگیآگاهی والدین از نا -1-3

. این شوندیمهای آخر آن دوره وارد مرحله بلوغ پایه ویژه دختران دردوره ابتدایی به
ست که اشناختی مرحله جدیدی ی هیجانی، شناختی و روانهاویژگیمرحله از لحاظ 

دان با دوران کودکی تفاوت زیادی دارد. مشارکت والدین در امور تحصیلی فرزن
زد. در سا روبرو های گوناگونویژه در این مرحله ممکن است، روابط آنها را با تنشبه

ائه کردند که تکالیف آموزشی که مدرسه اروالدین شکایت می هامصاحبهاغلب 
 :گفتان . یکی از مخالفکندمیشان تنش ایجاد ، بین آنها و فرزنداندهدمی

و  دهدمین برای بررسی تکالیف فرزندم مجبورم با او کار کنم، اما او به من گوش»
 «. کندمین و دخترم تنش ایجاد این موضوع هر روز در رابطه م

مضمون فراگیر دو: فهم و عمل نادرست معلمان از مشارکت والدین در 
  ارزشیابی توصیفی

سوسازی است. والدین اده از سهیکی از اصول مهم ارزشیابی توصیفی استف
 ان، اطالعاتآموزدانشان و ند در کنار معلمتوانمییکی از منابع مهم اطالعاتی  عنوانبه

 معلمان در ان ارائه کنند؛ لیکن برخی ازآموزدانشارزشمندی در مورد رفتارهای 
 ت:ضمون دارای دو مضمون فرعی زیر اسپذیرش جایگاه آنها مردد هستند. این م

 :توجهی معلمان به اهمیت مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفیکم -2-1
ست. والدین در مدرسه اهای مرسوم مشارکت ارتباط والدین با معلم یکی از راه
رزند فشناختی  ی روانی، عاطفی، هیجانی وهاویژگیوالدین با ارائه اطالعات در مورد 

ط رسه، ارتباحضور در مد. آنها با کنندمیخود به معلم و انجام تکالیف درسی کمک 
ن یا . باکنندمی اتربیت نقش ایف فرایندمستمر با معلم یا دادن اطالعات الزم به معلم در 

تصور  اشاره شد که بعضی از معلمان به دلیل اینکه هامصاحبهوجود، در اغلب 
ت مشارک رایای در آن ندارند، ب، تربیت امر تخصصی است و والدین سررشتهکنندمی

 :گفتوالدین اهمیت چندانی قائل نیستند. یکی از مخالفان ارزشیابی توصیفی 
گذاریم. من تو علم خیلی وقت میما در خانه برای حل تکالیف و پیشنهاد به م»

ام، دفتر فرزندم همیشه مواردی را می نویسم و حتی چندبار حضوری به مدرسه رفته
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یکی از موافقان که خود معلم بود و در جایگاه . «دهدمیاما معلم به نظرات ما اهمیت ن
 گفت:کرد، میوالدین اظهار نظر می

ا و آنها ر کندمیتکلیف شب ترغیب  ارزشیابی توصیفی والدین را به درگیری در»
ل د در مسائولی بعضی از والدین زیاد از ح کندمیبه مسائل درسی فرزندشان حساس 

 «.کنندمیکالس درس، شیوه تدریس و ارزشیابی معلم دخالت 
در تکالیف  ی جلب مشارکت والدینهاشیوهآشنایی معلمان با نا -2-2

ی هاشیوهند، توانمیخدمت و حین خدمت پیش از  هایآموزش بامعلمان  :آموزشی
 کنوناوع کننده مشارکت والدین در امور مدرسه را یاد بگیرند. گرچه این موضتسهیل

جه چندان مورد تو ای معلمانی توسعه حرفههادورهدر بین موضوعات آموزشی 
 تهای مختلف مشارکد، در زمینهتوانمی هاشیوهآشنایی معلمان با این ناولی  نیست،

کردند که ضمنی اشاره می طوربهوالدین  هامصاحبهوالدین مانع ایجاد کند. در اغلب 
 . ندکنمین ثریتالش مؤ معلمان برای جلب مشارکت والدین

 والدین  نبودن پذیرو مسئولیت نداشتن مضمون فراگیر سه: تعهد
و  لم استمدرسه و مع ، مسئولیتکه تربیت کنندمیاغلب والدین هنوز هم تصور 

ه ست کاوالدین نباید در این موضوع درگیر شوند. این مضمون متشکل از سه مضمون 
ودشان در خآشنایی با وظایف تربیتی خود، برای نا، والدین به دلیل دهدمینشان 

 . دهندمیتربیت فرزند نقش قائل نیستند و زمان کافی برای آن اختصاص ن
صلی امسئولیت  :ف تربیتی خودآشنایی والدین با ابعاد و حدود وظاینا -3-1

 هادرسهمتربیت بر عهده خانواده و والدین است؛ اگرچه با مدرن شدن جوامع، ظهور 
ت در شده است که تربی چنین القا هاخانوادهگرایی، به به شکل جدید و تخصص

. در چندان در آن دخالت کنند است و والدین نباید هامدرسهتخصص معلمان و 
در  ت والدینبرای مشارک یی پژوهشی، فضای بیشترهایافتها تکیه بر ب ،های اخیردهه

ی مینه را براز که ندهست موظف هامدرسهوجود آمده و معلمان و مدیران  به هامدرسه
 نشان داد که هنوز هامصاحبه اما. آورندمشارکت والدین در مسائل آموزشی فراهم 

ار اظهلف ند. یکی از والدین مخاکنخودداری میبرخی از والدین از پذیرش این نقش 
 :داشت
 و پدر که قبال  صورتی در کنه. کار خونه تو که خوانمی بیشتر مادر و پدر از»

 ریاضی، علوم و اجتماعی هم کار باید االن کردن،مادرها فوقش فقط دیکته رو کار می
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 با یدبا خانواده گنمی کننمی باز خودشون سر از شدن طلبکنی. خوب معلما راحت
 .«کنه کار بچه

تکالیف آموزشی در  وقت کافی برای مشارکت در ندادن اختصاص -3-2
کن ی ممواسطه تعهدات مختلف شغلی، خانوادگی و اقتصادوالدین به خانه یا مدرسه:

کن . لیاست، زمان الزم را برای کمک و همکاری در تکالیف فرزندان اختصاص ندهند
 ریافتدکار، ارائه نظر به معلم و مطالعه پوشه بررسی تکالیف، مانندهایی اقدام

 د را بهه خوبازخوردهای معلم به زمان نیاز دارد که والدین باید بخشی از وقت روزان
خواه موافق یا مخالف ارزشیابی  ،شوندگانآن اختصاص دهند. اغلب مصاحبه

ن ودشاخمند بودند و آن را مانع مشارکت از کمبود زمان و پرمشغلگی گله ،توصیفی
 :گفتدانستند. یکی از موافقان ارزشیابی توصیفی در تکالیف آموزشی می

با این همه مشغله کاری، اختصاص وقت برای فرزند و تکالیف درسی به »
عات ریزی و مدیریت زمان نیاز دارد. من اغلب یک ساعت با فرزندم موضوبرنامه

 .«کنیمدرسی را با هم بررسی می
مشارکت  :ریهای مختلف یادگیجای حیطه ناختی بهبر حیطه ش تأکید -3-3

آوری و ارائه تا والدین با گرد کندمیهایی را فراهم درسی فرصت والدین در برنامه
رسه در علم و مدی ارزشیابی بتوانند به مهاشیوهیابی از کار و اطالعاطالعات در پوشه
های عمده ارزشیابیهای نگرشی و مهارتی بیشتر کمک کنند. ضعف ارزشیابی حیطه
های عاطفی، هآنها بر پیشرفت تحصیلی و غفلت از جنب تأکید، هامدرسهسنتی حاکم بر 

نها آکردند که نگرشی و سطوح باالی حیطه شناختی است. تعدادی از والدین اشاره می
ا رزشیابی یابه  ولی بیشتر کنندمیزندشان مشارکت در تکالیف درسی و ارزشیابی فر

با  موافق یکی از والدین های سطوح پایین حیطه شناختی توجه داشتند.تمرین آموخته
 صرفا   ار راکبر اهمیت تعامل با فرزند، هدف از این  تأکیدارزشیابی توصیفی با وجود 

 : کردبهبود پیشرفت تحصیلی عنوان 
ر تکالیفش بیشتبررسی تکالیف درسی فرزندم برای من فرصتی است که به حل »

 «.کندهای مهم و ورودی موفقیت بیشتری کسب کمک کنم تا بتواند در آزمون
ی هادورهو ساختار ارزشیابی حاکم بر سایر  هاشیوهمضمون فراگیر چهار: 
 آموزش رسمی و غیررسمی

فقط در شش سال دوره ابتدایی اجرا  1383ارزشیابی توصیفی در ایران از سال 
ی هاکالس مانندیر رسمی ی آموزش غهادورهی رسمی و حتی هادورهو سایر  شودمی
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ی ارزشیابی سنتی و کمی استفاده هاشیوهآموزشی داخل و بیرون مدرسه از  برنامه فوق
 دهنده زیر است:. این مضمون دربرگیرنده دو مضمون سازمانکنندمی

خالف مبرخی از والدین  :نقش ساختار نظام ارزشیابی در مقاطع باالتر -4-1
شمند است، که ارزشیابی توصیفی اگر خوب و ارز ندکردمی تأکیدارزشیابی توصیفی 

ه شوندگان اشاری تحصیلی اجرا شود. تعدادی از مصاحبههادورهبهتر است در تمامی 
ر دت تحصیلی آنها گذاری، پیشرفی نمرههاشیوهان با آموزدانشآشنایی ناکردند که می

 . دکنمی روروبههای جدی لشی باالتر را با چاهادوره
ید چگونه با دانندمی، نشوندمی دهیها از پایه هفتم وارد سیستم نمرهوقتی بچه»

یسند بنو برای امتحان آماده شوند؟ چگونه باید در امتحان شرکت کنند و حتی چگونه
 «.که نمره قبولی بگیرند

ی غیررسمی به اهآموزشبرخی دیگر از والدین به حاکمیت ارزشیابی سنتی در 
 کردند:ارزشیابی توصیفی اشاره میعنوان مانع پذیرش 

با  وروند به یک جای دیگه مثل آموزشگاه زبان ها از این محیط میوقتی بچه»
 «. ، خیلی اضطراب بهشون وارد میشهشوندمیآزمون روبرو 

 کار چی میخواد ور کنکور ها رو پشت سر گذاشت، بعدحاال گیرم که این آزمون»
های انشگاهد برن تالشا به نیاز بعد دانشگاه بهترین پزشکی برن همه خوبا خیلی کنه؟

 «متفرقه و ضعیف؟
ارزشیابی  :انآموزدانشی هاویژگیشیوه ارزشیابی با نداشتن تناسب  -4-2

 مانندی مختلف هامؤلفهنظام آموزشی است که باید با  ایجزاآموزشی یکی از 
ان تناسب داشته آموزدانشی هاویژگی، زمان کالس و ی معلم، روش تدریسهاویژگی

تارها ی رفباشد. در ارزشیابی توصیفی که باید بازخوردهای توصیفی مفصل و جامع برا
ه و عملکردهای یادگیرنده ارائه شود، ممکن است این موقعیت برای یادگیرند

ان ضعیف آموزدانشبرای  ،کننده باشد و در مقابلآور و خستهبااستعداد کسالت
وش ا باهربرخی از والدین که فرزندان خود  ،رو. از اینکندهای مناسبی فراهم فرصت

 . کنندمی، با این شیوه ارزشیابی مخالفت دانندمیو بااستعداد 
یی دارند و چند غلط امال که کندمی انیآموزدانشمعلم وقت کالس را صرف »
رح به بطالت بگذرانند. این طهای با استعداد باید وقت خود را در کالس بچه

 .«آموزان بااستعداد نداردارزشیابی برنامه مشخصی برای حمایت از دانش
 



 247 کیفیمطالعه در ارزشیابی توصیفی: مشارکت والدین موانع 
 

 ی تحصیلی والدینهاتجربهمضمون فراگیر پنج: 
 تنفپذیرنیا  فتنی دوران تحصیل والدین در پذیرهاتجربهنشان داد که  هامصاحبه

ی هاتجربهو  ن از ارزشیابی سنتیی مثبت والدیهاتجربهارزشیابی توصیفی نقش دارد. 
 .دو مضمون مرتبط با این موضوع هستند ،ناخوشایند والدین از دوران مدرسه

ی که در همه والدین :ی مثبت والدین از ارزشیابی کمی و سنتیهاتجربه -5-1
. آن اندکردهاین پژوهش مشارکت داشتند، ارزشیابی سنتی و کمی را در مدرسه تجربه 

اند، در وردهآدست  ی تحصیلی موفقی با ارزشیابی سنتی بههاتجربهین که دسته از والد
  :مخالفت با ارزشیابی توصیفی چنین اظهاراتی داشتند

االن  کردیم.می تالش گرفتیم، دفعه بعد برای بیست گرفتنمی هجده ما وقتی»
یزان ین مبا هم کنندمیبرای بهتر شدن چقدر باید تالش کنند و فکر  دانندمیها نبچه

 «.تالش وضع خوبی دارن
 نچو ،بهتره خیلی برگردونن رو سبک اون. بود مردودی و تجدیدی موقع اون»
 االن فهمیدند، امامی بیشتر و خواندندمی را درس تابستان در هاتجدیدی .ترسهمی بچه
 «.باال میان شنمی قبول هم با هابچه همه

 هایهربی که تجوالدین :سه و تحصیلناخوشایند والدین از مدر هایهربتج -5-2
گیزه ه انبرای مشارکت در تکالیف و حضور در مدرس اند، غالبا  تحصیلی موفقی داشته

ایلی ارند، تمدناخوشایندی از مدرسه  هایهربری دارند و بالعکس والدینی که تجبیشت
 ا، تحکمعدالتی، سرو صد. تنبیه، بیدهندمیبه مشارکت در امور مدرسه نشان ن

ستند که هی ناخوشایند دوران مدرسه هاتجربهها ازجمله و اضطراب آزمونمعلمان، 
ل ت در مسائبه مشارک کردند. این دسته غالبا  آنها اشاره به  هامصاحبهوالدین در 

های مدرسه آموزشی و کمک به تکلیف درسی فرزند تمایلی ندارند و حتی به دعوت
الدین . تعدادی از ودهندمیاسخ مثبت حضور در جلسات با اکراه پ براینیز 

گرش به مدرسه و تحصیل نیز نارزشیابی توصیفی بودند، شونده که مخالف مصاحبه
 منفی داشتند.

 رهنگیف -مضمون فراگیر شش: عوامل اجتماعی
موضوع پیچیده و چندبعدی است که در ساختارهای اجتماعی،  اساسا  ،مشارکت

بافت فرهنگی، زمینه اجتماعی، اقتصاد، تاریخ و  رد.اقتصادی و پیشینه تاریخی ریشه دا
های تربیتی والدین ها و اقدامهای تربیتی گذشته نقش چشمگیری در تصمیمسنت
محور بودن ارزشیابی از به اجتماع تأکیدبرای  درسینظران برنامه صاحبدارد. 
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که  دارده اشاربه این گیرند. این اصطالح بهره می 1«ایدئولوژی عملیاتی»اصطالح 
مستقیم یا غیرمستقیم عوامل گوناگون آموزشی  طوربههرگونه ارزشیابی آموزشی، 

را  هامدرسه ، همساالن، نهادهای اجتماعی، والدین، معلمان و مدیرانهاخانوادهمانند 
( عوامل 2018) ولبلکدر مدل اصالح شده هورنبی و  .سازدمیدر خود درگیر 

گذار بر مشارکت والدین تأثیرشده که بر سایر عوامل  اجتماعی به مانند چتری تلقی
های تاریخی، مشکالت اقتصادی، زمینه ،نشان داد که والدین هامصاحبهاندازد. سایه می

. سه دانندمیسهیم  نکردن عوامل اجتماعی و بسترهای فرهنگی را در مشارکت
 مضمون زیر در این ارتباط شکل گرفت: 

 های نظام آموزشی در مرحلههمه تصمیم :نگیعوامل اجتماعی و فره -6-1
. هر طرح یا تصمیم شوندمیی فرهنگی جامعه ممزوج هاویژگیطراحی یا اجرا با 

و  کندمیتربیتی حداقل در اجرا و عمل با بسترهای اجتماعی و فرهنگی تماس پیدا 
 نار توبآنها قوت و کارآیی خود را از دست بدهد یا بالعکس  تأثیرممکن است تحت 

ی هاویژگیشوندگان به برخی از از مصاحبه تناثرگذاری آن افزوده شود. چند  و
ایی خودآزم نفس ورقابتی، کمک به اعتمادبه کاستن از فضای مانندارزشیابی توصیفی 

نگ ا فرهکردند و معتقد بودند، گرچه تحقق چنین مواردی ارزشمند است ولی باشاره 
 ر نیست. فعلی حاکم بر جامعه چندان سازگا

ارس ، چرا باید مدشودمیای که همه چیز با متر پول و امتیاز سنجیده در جامعه»
 .«خواهندهای ما را به سمتی سوق بدهند که معلوم نیست چه چیزی از آنها میبچه

یت فرزندان مدرن در ایران، ترب یهامدرسهسیس أاز ت پیش :عوامل تاریخی -6-2
 مدرن، یهامدرسهولی با توسعه  گرفتخانه انجام میدر مکتب هاخانوادهبا مشارکت 

والدین دیگر حاضر نیستند، حداقل برخی تر شده و حتی رنگنقش والدین کم
ی شیابهای مشارکت در تربیت فرزندان را بپذیرند. یکی از والدین موافق ارزنقش

 : اظهار داشتتوصیفی 
تر از غاسه دابوده، حاال مدارس کاالیام تربیت فرزندان به عهده خانواده از قدیم» 

الدین ومک ا باید به کخواهند فرزندان ما را تربیت کنند. آنها حتم اند و میآش شده
 «. کار خود را پیش ببرند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Practical Ideology  
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ائل و مشکالت اقتصادی اغلب والدین با اشاره به مس عوامل اقتصادی: -6-4
 ستند. دانحضور در مدرسه و مشارکت در تکالیف درسی را دشوار می

 من و همسرم هر دو شاغلیم و با توجه به شرایط اقتصادی مجبوریم برای»
ر دمتر ککار در محل کار باشیم، اصال برای حضور در مدرسه فرصتی نداریم و اضافه

 «. خانه هم حوصله بررسی تکالیف آموزشی را داریم
که بر اساس ست ارائه شده ا هامصاحبهاز  به دست آمدهی هایافته( 1در نمودار )

ع کلی موان به دو دسته توانمیآن موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی را 
ته ن هسبندی کرد. موانع فرهنگی و اجتماعی به عنوااختصاصی و موانع عمومی طبقه

 گذارند. می تأثیرموانع عمومی و اختصاصی  تمامیو مبنا بر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بط بین آنهانمایش موانع و روا (1) نمودار

 

 

 موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی
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 مدرسه

های ناآشنایی به مسئولیت

 تربیتی

 کمی هایهای مثبت از نمرهتجربه

 های ارزشیابینظامبا خرده نداشتن تناسب

 معلمان نکردن همکاری

 عدم تناسب باورهای معرفت شناختی

موانع 

فرهنگی، 

اجتماعی، 

 تاریخی

 کید والدین بر حیطه شناختیأت
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 بحث

ی، تربیت فرزندان نقش اساسی دارند ولی به دالیل اجتماع والدین در فرایند
 . بر اساسکنندمیای اغلب در انجام این وظیفه کوتاهی خانوادگی، فردی و مدرسه

 واملع تأثیرکننده، مشارکت والدین در مسائل تربیتی فرزندان تحت های تبیینمدل
ثرت کنفس، کمبود وقت، ی زبانی، اعتمادبههامهارت سطح سواد، مانندمتعددی 

موقعیت  ی ناخوشایند دوران تحصیل،هاتجربه، هامسئولیتتعهدات شغلی، تعدد 
، دانرزنوالدین در پشتیبانی از ف نداشتن اجتماعی خانواده، آمادگی و اقتصادی

 می ازهای زبانی و قومیتی، بدفهانگیزگی، تفاوتآگاهی، ضعف نگرش، بینا
رات های خانواده در مدرسه، مقراعتنایی به ارزشو بی های مدرسه در خانوادهارزش
شتن ندان منعطف کاری والدین، نبود امکانات برای رفت و آمد به مدرسه و امکا غیر

 دسترسی به مدیر و معلمان، نبود سیاست مشخص، ضعف راهبردهای تعریف شده،
امل به مشارکت والدین است. این عو معلمان یتوجهبیضعف در آموزش والدین و 

ع مشارکت در خانه یا مدرسه و موضو همچون ،ممکن است بسته به نحوه مشارکت
ی فاوتمت تأثیرمشارکت مانند مشارکت در مسائل مالی، حل یا طراحی تکالیف درسی 

نند لی مامشارکت داشته باشند. بعضی از والدین ممکن است به دلیل عوام فرایندبر 
 ،لمبا مدیر یا مع نداشتن ف بودن مقررات کاری، کمبود وقت و همسوییغیرمنعط

خانه  ت درد ولی برای مشارکنامکان و انگیزه مشارکت در امور مدرسه را نداشته باش
ز ا درست فهم نداشتنبا چنین موانعی روبرو نباشند؛ یا اینکه بعضی از والدین به دلیل 

برای  د ولیمشارکت در خانه را نداشته باشنامکان  ،مسائل درسی یا تکالیف ارزشیابی
 پیشگام باشند.فکری با مدیر در مدرسه رید تجهیزات و هممشارکت در خ

ارزشیابی توصیفی از تغییراتی است که اجرای اثربخش آن نیازمند مشارکت 
نتایج ( 1394) مانند خصالی و همکاران پیشین،ی هاپژوهشوالدین است. در معدود 

ند، نتایج ارزشیابی توصیفی را درست تفسیر و درک کنند. توانمیالدین ننشان داد که و
( نیز بیانگر این است که ارزشیابی 1396) زاده پلکویی و صالحینتایج پژوهش حسن

 ،سو حساب باال برده است. بنابراین، از یکتوصیفی، توقع والدین از مدرسه را بی
 ،توصیفی دارند و از سوی دیگر والدین نقش مهمی در پذیرش و اجرای ارزشیابی

و اصول آن ندارند و در بین مدیران، معلمان و  هاویژگیهنوز درک صحیحی از 
والدین ادراک یکسانی از مشارکت در ارزشیابی توصیفی و تکالیف آموزشی وجود 
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شناسایی  ،پژوهش حاضراز اجرای ها هدف ندارد. با توجه به این مسائل و چالش
 دین در ارزشیابی توصیفی بود.وال موانع مشارکت

دی ده چندبعنشان داد، که عدم مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی پدی هایافته
و  لمان، معساختار نظام آموزشیهای دیگر به است که بخشی از آن به والدین و بخش

ی ین از مبانآگاهی والدنا. این عوامل در شش دسته؛ شوندمیعوامل اجتماعی مربوط 
 ی آن،هاویژگیدرک نادرست والدین از ماهیت و  ی ارزشیابی توصیفی،هاگیویژو 

ر ی ارزشیابی حاکم بهاشیوهوالدین، ساختار و  نبودن پذیرو مسئولیتنداشتن تعهد 
جتماعی ای آموزش رسمی و غیررسمی، تجربه تحصیلی والدین و عوامل هادورهسایر 

 گیرند.جای می
ی آن هاویژگیبه مبانی و نداشتن توصیفی و باور ضعف والدین در فهم ارزشیابی 

شناختی والدین با ارزشیابی توصیفی، درک باورهای معرفتمواردی مانند عدم تناسب 
آگاهی والدین از نای ارزشیابی توصیفی و هاویژگینامناسب والدین از ماهیت و 

شناختی به . باورهای معرفتشودمیان را شامل آموزدانششناختی ی روانهاویژگی
های تلقی فرد از ماهیت دانش، نحوه کسب آن، اعتبار و ارزش، معیارها و محدودیت

شناختی ساده یا خام دارند، به ثابت بودن، ه دارد. افرادی که باورهای معرفتآن اشار
بودن معیارها و اعتبار مطلق علم اعتقاد دارند. بالعکس افرادی که باورهای  مطلق

 دارند، به متغیر و نسبی بودن دانش و معیارهای آن اعتقاد دارند شناسی پیچیدهمعرفت
در پژوهش خود ( 1393) . سراجی و موسوی خدارحمی(2009 ،1)ونگ، چن و لی

شناسی ساده یا خام دارند، به استفاده از ، معلمانی که باورهای معرفتدادندنشان 
 صیفی با پذیرش نسبیگفت ارزشیابی تو توانمیارزشیابی توصیفی اعتقاد ندارند. 

ملی، ارائه أان را به خودآزمایی، تعامل با دیگران، خودتآموزدانشبودن دانش، 
والدینی که به مطالب کتاب درسی یا  ،رو. از اینکندمیبازخوردهای توصیفی ترغیب 

، در برابر پذیرش ارزشیابی کنندمینظر معلم به عنوان دانش ثابت و مطلق نگاه 
( 1995دمپسی و سندلر )-، هوورهایافتههمسو با این  .کنندیمتوصیفی مقاومت 

 . در مدل هورنبی و لفلهدهندمیباورهای والدین را در سطح اول موانع مشارکت قرار 
( نیز به عوامل باورهای والدین اشاره شده است. 2018) ول( و هورنبی و بلک2011)

گرایانه و منعطف تی نسبیشناخپذیرش ارزشیابی توصیفی نیازمند باورهای معرفت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wong, Chan & Lai 
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است و هر اندازه افراد درباره مبانی و ماهیت ارزشیابی توصیفی درک باالیی داشته 
 . کنندمیباشند، در پذیرش آن کمتر مقاومت 

 توانمیفی ی ارزشیابی توصیهاویژگیدر ارتباط با عدم درک والدین از ماهیت و 
نده ادگیریلیل رفتارها و عملکردهای جای عینی کردن و تق گفت، ارزشیابی توصیفی به

 رد ضخیمازخوبه رفتارهای قابل مشاهده، بر ارزشیابی یکپارچه و عمیق آنها و ارائه ب
 دادند کهنشان  هایافته( همسو با این 2010دارد. هورنبی و وایت ) تأکیدو توصیفی 

ت، ی موضوع مشارکهاویژگی درست ازدرک  نداشتندلیل  والدین ممکن است به
با  تعامل والدین برای سویی،ای با مدرسه نداشته باشند. از و سازنده مناسبتعامل 

 دنیفهمنند. ی جسمانی و رشدی آنها داشته باشهاویژگیاز  درستیفرزندان باید درک 
دین را رو سازد و والد تعامل بین فرزند و والدین را با تنش روبتوانمی هاویژگیاین 

 . کندانگیزه آموزشی فرزند بی نسبت به مشارکت در مسائل

ی این پژوهش نشان داد که فهم نادرست معلمان از مشارکت والدین در هایافته
دیگر موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی است. در مدل از ارزشیابی توصیفی 

ی مشارکت هامؤلفهیکی از  (2018) ولو هورنبی و بلک( 2011) هورنبی و لفله
ی هاشیوهآشنایی معلمان با نامور مدرسه، ارتباط معلم و والدین است. والدین در ا

اهمیت شمردن نظرات آنها درباره کم مشارکت والدین در تکالیف درسی و جلب
تکالیف آموزشی و مسائل مدرسه از موانع مهم مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی 

گیری نظام مشارکت شکلکه برای  اندکرده تأکید( 2013) است. هریس و ویلکیس
الزم برای تبادل مستمر اطالعات بین والدین و  سازوکارهایوالدین در مدرسه باید 

 عنوانبه( به روابط مستمر والدین با معلم 2018) معلمان فراهم شود. در مدل جوونز
ی هایافتهشده است. همسو با  تأکید« ایاندی»گیری مدل ز عناصر دهگانه شکلیکی ا
که معلمان متوسطه در نیوزیلند در  دادند( نشان 2010وهش، هورنبی و وایت )این پژ

های خالقانه برای جلب والدین تعامل با والدین با چالش روبرو هستند و در یافتن راه
به مشارکت در امور کالسی و تکالیف درسی ضعف دارند. گرچه ضعف معلمان در 

از خدمت و حین خدمت  ی پیشاهآموزشبه نبود  جلب مشارکت والدین عمدتا  
( تدارک سازوکارهای 1995دمپسی و سندلر )-ولی به اعتقاد هوور شودمینسبت داده 

الزم برای مشارکت والدین در مدرسه، مسائل کالسی و حتی تکالیف درسی به 
سازوکار مشخص برای جلب  نداشتن ،مند نیاز دارد. بنابراینسازوکار مشخص و نظام
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 ،های جلب مشارکت والدینآگاهی معلمان از راهناز سوی معلمان و مشارکت والدین ا
 ازجمله موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی است.

ی هامسئولیتآشنایی والدین با نامانع بعدی در پذیرش ارزشیابی توصیفی، 
 درسه تلقیمسنتی برخی از والدین، تربیت را وظیفه اصلی  طوربهشان است. تربیتی

 تأکید (2013) و برای خود مسئولیت چندانی قائل نیستند. هریس و ویلکیس کنندمی
ی تربیتی هامسئولیتشان باید مشارکت گسترشو والدین برای  هامدرسهکه  داشتند

 اند کهکرده( اشاره 1995مپسی و سندلر )د-اشتراک بگذارند. هوور خود را با هم به
. کندیم فاان نقش مهمی در مشارکت آنها ایندباور والدین به نقش خود در تربیت فرز

ین از ( به درک والد2018) ولو هورنبی و بلک (2011) در مدل هورنبی و لفله
ات یه اطالعشده است. در ارزشیابی توصیفی برای ته تأکیدی تربیتی خود هامسئولیت
کار ههای عاطفی، سطوح باالی شناختی و تنظیم پوشدر مورد حیطه گستردهضخیم و 

ارزشیابی  ندفرایمستمر در  طوربهی تربیتی خود هامسئولیتوالدین باید با درک 
های ریجای یادگی با توجه به اینکه ارزشیابی توصیفی به سویی،. از کنندمشارکت 

کمک و  ،کندمیهای مختلف را ارزیابی سطوح پایین شناختی، یادگیری در حیطه
 االیو کمک به فرزندان باید بر سطوح ب همسویی والدین در بررسی تکالیف درسی

ابی رزشیهای یادگیری متمرکز باشد و والدین نباید فقط برای اشناختی و همه حیطه
 تالش کنند. سطوح پایین شناختی فرزندان

ی هادورهدیگر موانع پذیرش ارزشیابی توصیفی ساختار نظام ارزشیابی در  از
خش ها برای اجرای اثربنظامین خردهتحصیلی بعدی است. یکپارچگی و هماهنگی ب

ش های آموزشی امری ضروری است. ارزشیابی توصیفی در ایران فقط در شنوآوری
وزش ی اول و دوم متوسطه، آمهادورهدر  ،از آن پسو  شودمیپایه دوره ابتدایی اجرا 

. شودمیصورت کمی و سنتی اجرا  ی غیررسمی ارزشیابی بههادورهعالی و حتی 
، عینی کامال )کنکور(  هاخاص و دانشگاه یهامدرسه، آزمون ورودی همچنین
های نظامههماهنگی بین خردنااین  ،محور است. از نظر والدینای و نتیجهچندگزینه

 .دهدمیارزشیابی، اهمیت پذیرش و مشارکت در اجرای ارزشیابی توصیفی را کاهش 
ری را در پذیرش ارزشیابی ی والدین از دوران تحصیل خود، مانع دیگهاتجربه

ی هاتجربهدو دسته از  ،ی این پژوهشهایافته. با توجه به کندمیتوصیفی ایجاد 
ی تلخ و هاتجربه ،والدین مانع مشارکت آنها در ارزشیابی توصیفی است. دسته اول

، انگیزه والدین را هاتجربهناخوشایندی هستند که والدین از دوران مدرسه دارند و این 
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ی مشارکت در امور مدرسه از جمله ارزشیابی توصیفی و تکالیف درسی کاهش برا
( نیز تجارب منفی دوران 2004) میلز و گال و (2008) . هریس و گودلدهدمی

ی هاتجربه ،. دسته دومانددانستهمانع مشارکت آنها در مدرسه  عنوانبه را تحصیل
ی که در دوران حاکمیت ارزشیابی مثبت والدین از ارزشیابی کمی و سنتی است. والدین

، آن شیوه ارزشیابی را اندکردههای خوبی کسب ها و موفقیتکمی، در مدرسه نمره
مپسی د-ورزند. والکر و هوورمی تأکیدبیش از ارزشیابی توصیفی قبول دارند و بر آن 

ین والد ،. بر این اساساندکردهشناختی یاد ( در مدل خود از آن به مانع روان2008)
شد که آنها در مدرسه احساس موفقیت های کمی و دقیق موجب می، نمرهکنندمیفکر 

فتند؛ اما ارزشیابی توصیفی چنین اداشته باشند و در رقابت با همکالسان از آنها پیش بی
 د فضای رقابتی مثبت بهتوانمیو ن کندمیهایی را برای فرزندان آنها ایجاد نفرصت

( اجرای ارزشیابی 1396) زاده پلکویی و صالحیی حسنهایافتهجود آورد. با توجه به 
و فضای رقابت سازنده، انگیزه  ان گرفتهآموزدانشاز توصیفی استرس مثبت و مولد را 

 تر کرده است. رنگپیشرفت و تالش برای یادگیری عمیق را کم

ی نگرهفمانع دیگر برای مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی، عوامل اجتماعی، 
تر از عوامل دیگر ( عوامل اجتماعی را مهم2018) ولبلکو تاریخی هستند. هورنبی و 

درسی  ر برنامهدی دخیل بر مشارکت والدین هامؤلفهو آن را به مانند چتری بر  دانسته
، رکت در آن. تاریخ و گذشته حاکم بر تلقی والدین از مدرسه و مشااندکردهتلقی 

 عواملی همجموع ،اجتماعی اوضاع، فرهنگ عمومی و هاخانوادهاقتصادی  وضعیت
ن، رزندافروابط والدین با  مانندهستند که بر همه عوامل دخیل در مشارکت والدین 

بیت وقت بر تر ان، نحوه تخصیصآموزدانشروابط والدین با معلمان، روابط مدرسه با 
یده و ای پیچهگذارند و کنش و واکنشمی فرزندان و برخی عوامل دیگر تأثیر

( نیز عوامل 1995ر )دمپسی و سندل-آورند. هوورای را به وجود میچندجانبه
سائل مکه  داشتندو عقیده  دادهاز باورهای تربیتی والدین قرار  پساجتماعی را 

ز اخانوادگی، تعهدات شغلی و تخصیص وقت برای تربیت فرزند و مشارکت در آن 
ند مان، رواقع. این عوامل دشوندمیین محسوب ثر در مشارکت والدؤعوامل اجتماعی م

 گذارند.می تأثیرو بر آنها  دهندمیچتری هستند که سایر عوامل را نیز پوشش 
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 گیری نتیجه
ی ادگیریمحور و در خدمت  فرایندارزشیابی توصیفی، رویکردی است که ارزشیابی را 

 به نی و شناختیاطفی، هیجاهای عجنبهتا  شودمیتالش . در این رویکرد کندمیتلقی 
 ندگانههای متنوع و چها و مکان، ابزارها، زمانهاروشاز صورت یکپارچه و با استفاده 

ه و خان مشارکت در با مثلث تربیتی هایعنوان یکی از ضلعبه ارزشیابی شود. والدین
 دشومیموجب  موانع متعددی اما ،ند به اجرای این رویکرد کمک کنندتوانمیمدرسه 
این ی از اجراهدف  ،رو. از اینکنندمشارکت  فرایندثر در این ؤم طوربهنتوانند  که آنها
داد  نشان هایافته وشناسایی موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی بود  ،پژوهش

یابی رزشبه ا که موانع متعددی در مسیر مشارکت وجود دارد که برخی از آنها صرفا 
ی هایویژگ. موانعی مانند ناآگاهی والدین از ماهیت و ندشومیتوصیفی مربوط 

ا بمان آشنایی معلنا ،شناختی والدینارزشیابی توصیفی، عدم تناسب باورهای معرفت
ی وقت کافندادن ی جلب مشارکت والدین در تکالیف آموزشی، اختصاص هاشیوه

ختی شنا ر حیطهوالدین ب تأکیدبرای مشارکت در تکالیف آموزشی در خانه یا مدرسه، 
ی هایژگیوی ارزشیابی با هاشیوه نداشتن های مختلف یادگیری، تناسبجای حیطهبه 

رار ر این طبقه قی مثبت والدین از ارزشیابی کمی و سنتی دهاتجربهان و آموزدانش
 موانع اختصاصی ارزشیابی توصیفی تلقیعنوان به در این پژوهشگیرند که می
آگاهی ناود وقت، به دالیلی مانند کمبانعی هستند که والدین مو ،. دسته دیگرشوندمی
ه دوران بان و تجارب ناخوشایند مربوط آموزدانششناختی ی روانهاویژگیاز 

ازجمله ارزشیابی توصیفی  ،تحصیل از مشارکت در برخی از مسائل آموزشی
 واجتماعی هنگی، . عوامل فرشودمیکه به آنها موانع عمومی گفته  کنندمی خودداری

اندازند و تاریخی موانع دیگری هستند که بر عوامل اختصاصی و عمومی سایه می
ر دریشه برخی از موانع اختصاصی و عمومی مربوط به مشارکت والدین  ،واقعدر

رد. ارزشیابی توصیفی را باید در عوامل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی جستجو ک
 وصیفی ازتع مشارکت والدین در ارزشیابی بندی موانکلی، شناسایی و طبقه طوربه

ه داد دستاوردهای این پژوهش است که موانع فرهنگی و اجتماعی را در مرکز قرار
 .کندمیاست و ریشه موانع اختصاصی و عمومی را در آنها تصور 

 :شودمی، پیشنهادهای زیر ارائه هایافتهدر ادامه با توجه به 
ی ارزشیابی هاویژگیایی والدین با ماهیت و آشننااین پژوهش نشان داد که . 1

شناسی نامرتبط با ارزشیابی توصیفی یکی از موانع توصیفی و باورهای معرفت



 وزشیگیری و ارزشیابی آممطالعات اندازهفصلنامه  256
 

، ماهیت، هاویژگی، شودمیمشارکت آنها در ارزشیابی توصیفی است. بنابراین پیشنهاد 
به شکل  تهیه و« راهنمای والدین»کتاب  و مبانی ارزشیابی توصیفی در قالبابزارها 

 ای در اختیار والدین قرار گیرد. متنی و چندرسانه
ین والد نبودن پذیری این پژوهش نشان داد که مسئولیتهایافته. بخش دیگری از 2

بر این  دیگر موانع مشارکت در ارزشیابی توصیفی است. ازدر قبال تربیت فرزندان 
ایج نگرشی و نت هایهدف اساس، با توجه به اینکه ارزشیابی توصیفی به دنبال تحقق

رسه مد طرفسطح باالی شناختی مانند خالقیت و ارزشیابی است، والدین باید از 
ی آموزشی هافعالیتتوجیه شوند که مشارکت در تکالیف آموزشی و نظارت بر 

 فرزندان بخشی از وظایف والدین نیز هست. 
 ب مشارکت والدینی جلهاشیوهی این پژوهش نشان داد که معلمان با هایافته. 3
زشیابی ی آموزشی آشنایی کافی ندارند و مانع مشارکت آنها در ارهافعالیتدر 

ی پیش و ضمن هادورهدر  شودمی. بر این اساس پیشنهاد شوندمیتوصیفی نیز 
 ه شود. ی الزم برای نحوه مشارکت با والدین تدارک دیدهاآموزشخدمت معلمان، 

ه است ک دیگر عواملی ازتدایی از دوره اب پسسطوح گرا در نظام ارزشیابی کمی .4
، شودیم. بنابراین پیشنهاد شودمیدر ارزشیابی توصیفی  مانع مشارکت والدین

  د.ندر سطوح باالتر توسعه داده شو تدریجارزشیابی کیفی و توصیفی به
برخی  ی خوشایند والدین از ارزشیابی سنتی و تجارب ناخوشایندهاتجربه .5

بی یکی دیگر از موانع مشارکت والدین در ارزشیا ،از مدرسه و تحصیل والدین
آن  ی باهای پذیرش نوآوری و همسویتوصیفی است. بنابراین آشنایی والدین با مزیت

ا ریتی فرزندان در امور تربمسئولیت را ترغیب کند که با نگاه مثبت، آنها د توانمی
 .کنندارزشیابی توصیفی مشارکت  بپذیرند و در

 ی اجتماعی جامعههاویژگیساختار فرهنگی و  ،ی این پژوهشهایافتهبر اساس  .6
ه ب، شودمیهنوز یکی از موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی است. پیشنهاد 

 امعههای بیشتری برای معرفی ارزشیابی توصیفی به جهای جمعی تالشرسانه وسیله
 صورت گیرد.

والدین در ارزشیابی  ه برخی از موانع مشارکتشان داد کاین پژوهش ن .7
 توصیفی، خاص این موضوع است. پژوهشگران اغلب موانع مشارکت والدین را به

اند. البته در مواردی نیز به مطالعه صورت عمومی و کلی مورد مطالعه قرار داده
نظر  به .انداقدام کرده( 2008مشارکت در تکالیف درسی )مانند پتل، کوپر و رابینسون، 
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رسد نحوه مشارکت والدین در موضوعات مختلف در مواردی از هم متفاوت می

، نسبت بین موضوع مشارکت با شودمیاست. بنابراین به پژوهشگران بعدی پیشنهاد 
 نحوه مشارکت را مطالعه و مدلی برای تبیین آن ارائه کنند. 

الن، مساه ،م، والدیندر اجرای ارزشیابی توصیفی، عوامل گوناگونی مانند معل .8
 وژوهش موانع پچند در اجرایی مدرسه نقش دارند.  کارکنان، معلم، مدیر و آموزدانش
ن ولی تاکنو شدههای مشارکت معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی مطالعه چالش

 نانکارکان، مدیران و آموزدانشپژوهشی در زمینه شناسایی موانع مشارکت همساالن، 
 نشده است. اجرا هامدرسهاجرایی 

در سایر  توانمی و شده است اجرات امنایی ئهی یهامدرسهاین پژوهش در  .9 
بی ن در ارزشیاغیر انتفاعی نیز موانع مشارکت والدی یهامدرسهدولتی و  یهامدرسه

 .کردتوصیفی را بررسی 
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 منابع
و موانع  هاشیوه(. 1395) کاووسیان، جواد آبادی، حمیدرضا؛ وحسن ؛بیرامی، مجتبی

وردی: )مطالعه می توصیفیان در برنامه ارزشیابآموزدانشارائه بازخورد معلمان به 
(، 16)6 ،گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازهابتدایی استان البرز(.  مدارس

7-42. 
ه (. تحلیل پدیدارشناسان1396) و صالحی، کیوان ؛شهربانو زاده پلکویی،حسن

توصیفی.  -ت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی کیفیهای ناشی از افچالش
 . 190 -155(، 4)7، ارزشیابی آموزشی گیری وفصلنامه مطالعات اندازه

جربه ت(. تحلیل ادراک و 1394) و بهرامی، مسعود ؛صالحی، کیوان خصالی، آزاده؛
 مطالعه کیفی: -زیسته معلمان ابتدایی از دالیل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی

-121، (4)5، گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازهپدیدارشناسانه. 
152. 
یابی (. ارزشیابی اجرای آزمایشی ارزش1386) پاشاشریفی، حسن ؛ وخلق، ایرجخوش

 .133-120(، 4)22، فصلنامه تعلیم و تربیتتوصیفی در برخی از مناطق کشور. 
ن بررسی رابطه بی(. 1393) الساداتفاطمه موسوی خدارحمی، ؛ وسراجی، فرهاد

 .صیفیی توباورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیاب
 .150-129(، 33)9، درسی فصلنامه مطالعات برنامه

. (1394) یکتا، محسنو شکوهی ؛صادقی، ناهید صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛
ای اجر های احتمالی ناشی ازته معلمان از آسیببازنمایی ادراکات و تجارب زیس

 گیری وفصلنامه مطالعات اندازهبرنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. 
  .99-59(، 1)5، ارزشیابی آموزشی

(. 1392) ابری، احمدعلی فروغی ؛ وه، اکرم؛ کریمی علویجآرای، نرگسکشتی
پژوهش در توصیفی.  های اجرای طرح ارزشیابیشناسایی موانع و چالش

 . 68 -53(، 39)10ریزی درسی، برنامه
کیفی در  ی تحقیق کمی وهاروش (.1389) و گال، جویس ؛بورگ، والتر گال، مردیت؛

 .ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت ؛شناسیعلوم تربیتی و روان
مه نوراهلل ترج ؛تحقیق کیفی: راهنمایی برای طراحی و اجرا(. 1394). مریام، شرون بی

 .پاشا. تهران: جامعه معاصر
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ات . تهران: انتشارسند برنامه درسی ملی ایران .(1391) وپرورشوزارت آموزش
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