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 چکیده

 تباهی یا تعالی در که است هاییویژگی ینترمهم از تحصیلی، پیشرفت ارزشیابی نظام کیفیت
 یاددهی فرایند بر گذارتأثیر انسانی عوامل منفی یا مثبت نگرش است. گذارتأثیر جامعه و فرد

 با حاضر، پژوهش باشد. داشته آن اجرای کیفیت در ایکنندهتعیین نقش تواندمی یادگیری، -
 توصیفی ارزشیابی طرح اجرای هایآسیب خصوص در معلمان ادراکات بازنمایی هدف

 ادراک معنایی بازسازی به تفسیرگرایانه رویکرد از استفاده با تا گردیدسعی رسید. انجامبه
 این که شود داده نشان و پرداخته توصیفیارزشیابی برنامه احتمالی هایآسیب از معلمان

 گردآوری منظوربه دارند. احتمالی هایآسیب به نسبت ارزیابی، و درک چه کنندگان،مشارکت
 راهبرد و هدفمند گیرینمونه از استفاده با شد.استفاده ساختارمندنیمه مصاحبه از هاداده

 فنی هایویژگی بررسی برای شد.حاصل هاداده اشباع مصاحبه، 23 از پس ای،زنجیره
 عمیق تحلیل شد.گرفتهبهره چندگانه هایمالک از تلفیقی، دیدگاه بر مبتنی پژوهش،

 آموزاندانش برای احتمالی آسیب شش بندیدسته و شناسایی موجب معلمان، زیستهتجربه
 آموزاندانش نامطلوب پرورش» ؛«ناکافی سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش» نظیر

 شوق کاهش» نظیر معلمان برای احتمالی آسیب شش و «تحصیلی پیشرفت به نسبت انگیزهبی
 که دادنشان هایافته گردید. ،«مدرسه در معلمان جایگاه افت» ؛«آموزشی هایفعالیت به معلمان
 توصیفی، ارزشیابی اجرای اثرات از را متفاوتی متعدد و هایآسیب ،ورد مطالعهم معلمان
 هستند. روبرو یادگیری ـیاددهی فرایند در مضاعفی هایچالش با مجموع در و اندکردهتجربه
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 مقدمه
 و ضرورت آموزشی مقاطع همة در ها،آموخته سنجش نوین رویکردهای از مندیبهره

 جایگاه و حساسیت دلیلبه ابتدایی مقطع در ضرورت این اما دارد، بسیاری اهمیت
 نیمالو، ؛2008 ساموئل، ؛2010 لی،) است دوچندان پایه هایمهارت کسب در آن ویژة

 اجرا و طراحی ایگونهبه باید ابتدایی آموزش دوره در هاآموختهسنجش نظام .1(2007
برای  الزم صتسازی فراهمفرو  پایه هایمهارت کسب ضمن آموزاندانش تا گردد

  (.2010 )لی، کنند احساس را یادگیری لذت ،وجودیشان چندگانه ابعاد پرورش
 هدایت ها،آموخته سنجش نظام اساسی هدف آموزش، سنجش متخصصان باور به

 و شرمیز ؛2011 سیندالر، ؛2012 )پاوری، است یادگیری ـ یاددهی فرایند سازیغنی و
 سنجش مناسب الگوی .2(2007 نیمالو، ؛2009 جیتومر، ؛2010 لیو، ؛2011 وستا،دی

 فرایندی رویکرد بر تأکید و آموزاندانش فردی هایتفاوت بر تمرکز ضمن ها،آموخته
 میزان سنجش ضمن تا دارد سعی یادگیری، - یاددهی هایفعالیت سنجش مستمر و

 شرایط آموزش، اجرای تا طراحی چرخه سراسر در سازنده نقش ایفای و هاآموخته
 به ،نماید فراهم فراگیران عملکرد و یادگیری عمق و سطح بهبود برای را مناسب

 ذائقه در را یادگیری لذت معنادار، یادگیری برای مناسب بستر ایجاد ضمن که ایگونه
 کند نهادینه آنان در را العمرمادام یادگیری به نیاز احساس و نماید ایجاد آموزاندانش

 (.2009 ،3آتانسو و لمپریانو ؛2011 وستا،دی و )شرمیز
 با و توانمند معلمان وجود بدون که داد نشان (،2003) 4تاکر و استرونگ مطالعه

 آموزشی نظام اصالح هایبرنامه از هیچکدام موفقیت امکان درس، کالس در کیفیت
 نقش در را معلم توانمی که است حیاتی و مهم بدانجا تا معلمان نقش ندارد. وجود

 دالیلی به ابتدایی آموزش در ،م آموزشی تصور نمود. این نقش مهمنظا اصلی سکاندار
 نظام واقع در است. دوچندان آموزاندانش وضعیت حساسیت و بودن ایپایه نظیر

 جوامع تربیتی هایبنیان به دهیشکل در که بدیلیبی نقش دلیل به ابتدایی آموزش
 وزارت ؛2010 ،5رید و کیتنگ مالفورد، )کرنستون،دارد  رفیعی جایگاه و رسالت دارد،
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 آن کالن اهداف تحقق و جامعه تعالی توانمی که نحویبه، (2003 ،1هلند خارجه امور
 همکاری و توسعه سازمان مطالعات نتیجه دانست. نظام این کیفیت ازمتأثر  را

 محور ابتدایی، آموزش ویژهبه و آموزشی نظام کیفیت که دهدمی نشان 2اقتصادی
 رقابتی فضای به ییپاسخگو ظرفیت افزایش فقر، کاهش پایدار، اقتصادی رشد بنیادین

 )سازمان است کشورها عمومی رفاه کلی، طوربه و امروز جهان در یفنّاور و کار
 کشورهای در تحول هایبرنامه در کنکاشی (.2011 اقتصادی، همکاری و توسعه
 کیفیت در آنها تمرکز و گذاریسرمایه مؤید آموزش،سنجش حوزه در پیشگام

 عنوان به سنگاپور آموزش نظام متولیان اخیراً .است ابتدایی آموزش نظام به بخشیدن
 سنجش رویکرد از استفاده با ها،آموخته سنجش عرصه در پیشگام کشورهای از یکی

 منظوربه ابتدایی آموزش بر بیشتر تمرکز» شعار بر مبتنی و نگر(کل جانبه/)همه 3فراگیر
 ارتقای در را برانگیزیتحول ومؤثر  هایبرنامه ،«آینده برای آموزاندانش بهتر آمادگی
 (.2010 )لی، است برداشته ابتدایی آموزش در هاآموخته سنجش نظام کیفیت

 نظام در مشکالتی و موانع وجود پژوهشی، هاییافته و مستندات شواهد، بررسی
 سعی مقاله این در رسانید.تأیید  به را کشور ابتدایی آموزش در هاآموخته سنجش

 این سازیپیاده در ابتدایی معلمان زیستهتجارب سوگیری، هرگونه بدون تا استشده
 طرح اثرات خصوص در موجود پژوهشی پیشینه در کنکاشی گردد. بازنمایی نظام،

 پایه بر دهد.می قرارتأیید  مورد را معایبی و هامزیت وجود توصیفی، ارزشیابی
 میزان ارتقاء به توانمیو محتمل  شدهاشارهی هامزیت ینترمهم از ،شدهانجام مطالعات
 آموزاندانش مشارکت افزایش ،رقابت کاهش، آموزاندانش بینکارگروهی و  همکاری

 ارزشیابی استانداردهای با بیشتر مطابقتو  امتحان اضطراب حذف، گفتگو و بحث در
 ؛1389 درخشنده، و ابوالقاسمی راستگو، نامور، ؛1389 امینی، و )وکیلی نموداشاره

 شریفی،پاشا و خلقخوش ؛1387 پاشاشریفی، و موسوی ؛1386 احمدی، و حسنی
 شده، منتشر هاییافته بر مروری دیگر، سوی از (.1385 اسالمیه، و خلقخوش ؛1385

 طوربه و معلمان آموزان،دانش برای نامطلوب پیامدهای و آثار بروز و معایب وجود از
 توصیفی، ارزشیابی برنامه ماهیت از ناشی برخی که داردحکایت آموزشی نظام کلی

 نظام به مربوط نیز برخی و طرحی عجوالنه و گزینشی اجرا نحوه از برگرفته برخی
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 انگیزش سطح کاهش (1به  توانمی موارد ینترمهم از است. سابق ارزشیابی
 در انگیزه ایجاد درشکست ( 2 (؛1390 )حسینی، رقابت نبود دلیلبه آموزاندانش
 مستمر بهبودو  یادگیری به آموزاندانش نگرشی ارتقا، عدم توفیق در آموزاندانش

 به توجه در توفیق عدم (3 (؛1387و  1385 پاشاشریفی، و )موسویآموزش  کیفیت
ایجاد  یادگیری، پایداری و دوام یادگیری، تعمیق شناختی،ة حیط باالتر سطوح اهداف

 استفاده توصیفی، سنجش متفاوت ابزارهای انواع از کارگیریبهانسجام و هماهنگی در 
 نسبت والدین حساسیت از کاستن یادگیری، بهبود مسیر در فرایندی بازخوردهای از
 یادگیری و یاددهی امر در والدین مشارکت طریق از یادگیری فرصت بهبود نمره، به

 ارتقاء و استرس کاهش در توفیق عدم (4 (؛1385 شریفی، پاشا و خلق)خوش
 )رضایی، سنتی نظام آموزاندانش با مقایسه در آموزاندانش عاطفی هایویژگی
 شریفی، و خلق)خوش آموزاندانش عملکرد کیفیء ارتقا در توفیق عدم (5 (؛1385
 دوره معلمان منفی نگرش و پایین رغبت (6 (؛1385 اسالمیه، و خلقخوش ؛1384

 وضعیت (7؛ (1384 کاظمی، و )پرویزیان مستمر ابیارزشی هایفعالیت انجام به ابتدایی
 الگویی فقدان (8 (؛1384ارزشیابی) هایشیوه از ابتدایی معلمان آگاهی میزان نامطلوب

 نظریه تسلط (9 (؛1385 اسالمیه، و خلق)خوش مدارس در بازخورد ارائه برای روشن
 نادری، و واجارگاه )فتحی، ابتدایی مدارس معلمان سنجشیهای رویه در رفتارگرایی

 با معلمان توسط شده ارائه تکالیف بین الزم تناسب و ساختار فقدان (10 (؛1388
 شکوفایی در بسیار موانع وجود (11 (؛1379 )سپاسی، آموزاندانش یادگیری مشکالت
 شفافیت عدم (12 (؛1389 امینی، و )وکیلی ابتدایی مدارس در آموزاندانش خالقیت
 و )پریرخ آموزاندانش و مدیران معلمان، برای طرح اجرای چگونگی و اهداف

 الگوی از ناشی هایآسیب بررسی ضرورت امر این( اشاره نمود.  1385 میرحسینی،
 شواهد بررسی رساند.میتأیید  به را توصیفی، ارزشیابی به موسوم ،هاآموختهسنجش

 الگوی مُخرب اثرات به نسبت ابتدایی، معلمان از توجهی قابل بخش که دهدمینشان
 کیفیت و عمق کاهشآن  تبع به و آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت انگیزه بر موجود

  دارند. اعتراض آنها، در یادگیری
 و تربیتی علوم حوزه مطالعات در پژوهش کمّی رویکردهای سیطره به توجه با
 کمعمق (،125 :1386 حسینی، و نوروزی آبادی،)لطف یکسو از 1شناسیروان

                                                                                                                                      
درصد از مقاالت حوزه  96حدود (، نشان داد که 1386آبادی، نوروزی و حسینی )های لطفنتیجه بررسی. 1

 (125است )ص گرایانهکمّی نوع از روانشناسی در ایران،
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 در کمّی مطالعات تعدد و (1389 )بازرگان، کمّی مطالعات از آمدهبدست هاییافته
 و اثرات شناسایی با وجود و مدارس در توصیفی ارزشیابی اثرات بررسی حوزه

 رسدمی نظر به توصیفی، ارزشیابی برنامه برای شدهفهرست منفی و مثبت پیامدهای
 .نیست برخوردار کافی عمق از مطالعه، مورد پدیده بازنمایی در آمدهدسته ب شناخت

 رویکرد از استفاده با شدسعی ضرورت، این درک با حاضر پژوهش در منظوربدین
 ادراک و ابتدایی معلمان زیسته تجربه تحلیل ضمن تفسیرگرایی، شناسیروش بر مبتنی

 یادگیری، یاددهی فرایند هدایت در گذارتأثیر عنصر ینترمهم عنوانبه آنها هایدیدگاه
 اجرای از ناشی احتمالی هایآسیب مطالعه، مورد پدیده از عمیق شناخت کسب ضمن
  .شود بازنمایی توصیفی ارزشیابی طرح

 در معلمان دهد،می نشان پژوهشی، متعدد مستندات و شواهد ها،بررسی نتایج
 تعمیق همچنین و یادگیری یاددهی فرایند کیفیت افزایش آموزشی، نظام توفیق

 و بهجتی برزآبادی، عراقی، ؛2011 )سبیت، دندار ییسزاهب نقش آموزان،دانش یادگیری
 پتل، ؛2009 ساکس، ؛2010 کرشاو، زالی، فُرتنر، تامسون، هنری، ؛2011 نادریزاده،

 ،عارفی ؛1391 نژاد،مالیی ؛1392 ،پاکدامن ،مهموییمومنی ،پیرکمالی ؛2008
 و ،کردنوقابی ؛1388 ،ایاژه و حجازی ،هریس وکیلی ؛1388 ،ادری و واجارگاهفتحی
 و نظرات به توجه ضرورت بر مطالعات، این از برگرفته پیشنهادهای (.1384 ،سیف

 گریم )کافمن، است گذارده صحه تربیت امر گرانتسهیل عنوانبه معلمان هایخواسته
 و هاآموخته سنجش نظام واالی اهمیت به توجه با یکسو، از بنابراین (.2012 ،1میلر و
 همچنین و یادگیری و یاددهی فرایند و آموزاندانش یادگیری کیفیت بر آن اتأثیرت

 از ناشی پیامدهای بررسی توصیفی، ارزشیابی طرح اجرای زمان از دهه یک گذشت
 آن، احتمالی هایآسیب شناسایی و ابتدایی آموزش نظام در رویه این سازیجاری

 به معلمان باشد. داشته اساسی نقش کارآمدی، ارتقای و شناخت افزایش در تواندمی
 پیشگامان یادگیری، - یاددهی فرایند موفقیت بر گذارأثیرت صراعن ینترمهم عنوان،

 برای منبع ینترمهم و اندبوده توصیفی، ارزشیابی به موسوم نظام اتأثیرت با مواجهه
 هایچالش تعدد به توجه با بنابراین روند.می شماربه خصوص این در اطالع کسب
 تالش حوزه، این در دقیق و عمیق هاییافته نبود از ناشی هایضرورت و آمدهپیش
 سنجش فرایند در موجود مشکالت و موانع از آنها ذهنی تصویر ادراک برای

                                                                                                                                      

1 Kaufman., Grimm., & Miller 
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 تواندمی توصیفی، ارزشیابی طرح اجرای از ناشی پیامدهای و آموزاندانش هایآموخته
 برای گیریتصمیم ضمن تا نماید کمک ابتدایی، آموزش نظام اندرکاراندست به

 لحاظ به معلمان متناسب تجهیز و یکسو از موجود موانع شدن برطرف یا و کاهش
 فضای در آنها پویایی و بالندگی برای الزم زمینه دیگرسو، از مهارتی و نگرشی دانشی،
 حاضر، پژوهش در اصلی هدف رو این از نمایند. فراهم را درس کالس و مدرسه
 هایآسیب خصوص در ابتدایی آموزش معلمان هایدیدگاه از عمیقی درک کسب

 ـ یاددهی فرایند بر آن پیامدهای و توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی احتمالی
 این اصلی سؤال منظور بدین است. آموزاندانش تحصیلی پیشرفت کیفیت و یادگیری

 از ناشی احتمالی هایآسیب به نسبت ادراکی چه ابتدایی، مدارس معلمان که ستا
 دارند؟ توصیفی ارزشیابی طرح اجرای

 
 مفهومی ارچوبهچ
 هایبررسی در کیفی، و کمّی روش دو پارادایمی ـ فلسفی هایتفاوت به توجه با

 از ،هاهفرضی آزمون و تدوین برای نظری وبچهارچ از استفاده جای به کیفی
 )مکسول، شودمی استفاده تحقیق تسؤاال یا سؤال استخراج برای مفهومی وبچهارچ
 بر مبتنی حاضر تحقیق در مفهومی وبچهارچ .1(49 :2003 لوئیس، و ریتچه ؛2005

 دیدگاه اساس بر (،1384) بازرگان اعتقاد به است. 2اجتماعیتفسیرگرایی رویکرد
 تواندمی تجربه با انسان اوست. تفسیر و انسان تجربه به مشروط واقعیت، تفسیرگرایی،

 موضوع با تعامل راه از پژوهشگر بسازد. خود ذهن در را واقعیت به مربوط دانش
 نیست عینی امری شناخت دیدگاه، این در شود.می نایل آن شناخت به پژوهش، مورد

 به اجتماعی تفسیرگرایی رویکرد در (.41)ص دارد گوناگون تفسیرهای و ابعاد و
 بودن خالق به توجه با که است این بر باور مطالعه، این در اصلی رویکرد عنوان

 و درک فرایند در معنادارشدن و ساخته و اجتماعی واقعیت بودن سیال انسان، ماهیت
 ایجاد یا و واقعیات درک برای خاص روش و مسیر تواننمی آن، از هاانسان تفسیر
 لینکلن، و گوبا ؛2007 نیومن، ؛2011 لینکلن، و )دنزین کرد پیشنهاد آنها در تغییر

                                                                                                                                      

1. Maxwell; Ritchie & Lewise  

2. Social interpritivism 
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 بازرگان دیدگاه از استفاده با و موضوع این به توجه با .1(2001 گلیزر، ؛2005
 عناصر عمقی شناخت گشایراه بتواند که آموزشی هایپژوهش انجام برای (،1384)

 این در (.46)ص نمود استفاده تفسیری شناسیروش از باید باشد، آموزشی نظام
 ادراک معنایی بازسازی به تفسیرگرایانه رویکرد از استفاده با تا گردید سعی پژوهش
 ،توصیفی به موسوم ارزشیابی نظام استقرار از ناشی احتمالی هایآسیب از معلمان
 بالقوه هایآسیب از درکی چه کنندگانمشارکت این که شود داده نشان و شود پرداخته

 کنند.می ارزیابی و درک چگونه را آنها دارند، ارزشیابی نظام این سازیپیاده از ناشی
 

 روش
 با و موجود وضعیت از عمیق شناخت منظور به و پژوهش سؤال به پاسخگویی برای
 طرح اجرای از ناشی هایآسیب به مربوط هایپیچیدگی و حساسیت به توجه

 و ادراک برای تالش ضرورت ،حوزه این در کافی مطالعات فقدان توصیفی، ارزشیابی
 مسئله، این است. دوچندان محتمل هایآسیب بازنمایی و معلمان زیستههتجرب تحلیل

 ذهنی تصاویر بازنمایی و ادراک برای اکتشافی رویکردی از استفاده لزوم و اهمیت بر
 از گذارد.میصحه توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی پنهان ابعاد کشف و معلمان

 درک، کشف، به ،کیفی میپارادا یمبنا بر تا استشده سعی حاضر مطالعه در رو، این
 بر توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی احتمالی هایآسیب بازنمایی و تفسیر
 معلمان منظر از آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ویژهبه و یادگیری ـیاددهی فرایند

 که نموداستفاده کیفی پژوهش از توانمی زمانی (،1389) ازرگانه زعم بب شود.پرداخته
 افراد مطالعه ضمن و دهیم قرار بررسی مورد گوناگون جهات از را پدیده یک بخواهیم

 نمائیم بازنمایی را مطالعه مورد هایپدیده از تفصیلی تصویری شان،طبیعی شرایط در
 موضوع ماهیت ویژه به و جهات جمیع به توجه با ،پژوهش حاضر بنابراین (.30)ص
  است.شده انجام امیک رویکرد با کیفی پژوهشی بر مبتنی بررسی، مورد
 کنندگانمشارکت انتخاب نحوه
 هایروش مانند کیفی روش به مطالعات در کنندگانمشارکت انتخاب نحوه و تعداد
 بستگی تکوین حال در مقوالت و تحقیق روند به و نیست شده تعیین پیش از کمّی
 حجم و است هدفمند نوع از کیفی تحقیقات در کنندگانمشارکت انتخاب روش دارد.

                                                                                                                                      

1. Denzin &  Lincoln; Neuman; Guba & Lincoln; Glaser  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yvonna+S.+Lincoln%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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 به تا کوشیده است محقق دارد. بستگی تحقیق هایسؤال نظری اشباع سطح به نیز آن
 مورد اولیه هاییافته پی در خاصی اطالعات نوع چه اینکه مبنای بر دار،هدف صورت

 صلصالی، و پرویزی باقری،حاج)ادیب نماید انتخاب را کنندگانمشارکت است، نیاز
 ایمرحله در که برسد نتیجه این به محقق که افتدمی اتفاق زمانی نظری، اشباع (.1386

 )گالسر نیابند ظهور جدیدی مفاهیم و یافتهدست مشابه هایپاسخ و مفاهیم به کار از
 سطح سخن، دیگر به ،(1389 بهمنی، و محمدپور در نقل ؛61 :1967 استراوس، و

 داده هایپاسخ که شودمی اطالق کیفی هایداده گردآوری از ایمرحلهبه ها،داده اشباع
 که چرا رسند،می نظر به کافی شده انجام هایمصاحبه یا و تحقیق تسؤاال به شده
 )محمدپور، شودمی تکراری و مشابه مصاحبه، انجام طریق از شده گردآوری هایداده

 نباید کنندگانمشارکت تعداد کیفی، مطالعات در (1998) کراسول اعتقاد به (.1391
 این در اساس این بر (.1387 رضایی، و محمدپور از )نقل باشد نفربیست  از کمتر

 از استفاده گردید. استفاده ایزنجیره گیرینمونه راهبرد از معلمان، انتخاب در پژوهش،
 انجام ،تحقیق مناسب کنندگانمشارکت شناسایی هدف با که ای،زنجیره راهبرد

 میان از تا گردیدسعی منظوربدین .است مطلع افراد با مشورت مستلزم پذیرد،می
 انتخاب ،هایینمونه یادگیری، - یاددهی فرایندهای هایظرافت به نسبت آگاه معلمان

 شد. حاصل هاداده اشباع مصاحبه، 23 انجام از پس د.نگیر قرار بررسی مورد و
 کنندگانمشارکت هایویژگی توصیف
 به تواندمی پژوهش، در کنندهمشارکت معلمان شناختیجمعیت هایویژگی بررسی

 که گونههمان نماید.کمک هایافته با ترنزدیک ارتباط برقراری و درک در مخاطبان
شد  مصاحبه ابتدایی، مدارس معلمان از نفر 23 با پژوهش این در شد، اشاره ترپیش

 درصد هفتاد حدود .استداده تشکیل زن معلمان راآنها  درصد 74 معادل نفر 16 که
 سابقه درصد 61 ابتدایی، آموزش رشته با تحصیلی مدرک درصد 61 دیپلم؛فوق مدرک

 استخدامی، وضعیت لحاظ به درصد 78 حدود وداشتند  سال 15 از بیش تدریس
 لحاظبه شده،مصاحبه معلمان گروه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین .بودند رسمی
  .داشتندقرار  مناسبی وضعیت در آموزش امر تجربه و آشنایی

 

 
 هاداده تحلیل و گردآوری ماهیت،

 مطالعه مورد هایواقعیت که دندار کار و سر هاییداده با کیفی پژوهش در پژوهشگران
 دهدمی قرار تحلیل مورد و کردهنمایان آن امثال یا تصویری کالمی، ورتص به را
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 استفاده ساختارمندنیمه کیفی مصاحبه فن از هاداده گردآوری برای (.1391 )بازرگان،
 گردید. تنظیم گریمصاحبه پروتکل ها،مصاحبه مندروا و یافتهنظام هدایت برای شد.
 شده،بندیزمان برنامه طبق ها،شوندهمصاحبه آمادگی وصول و پروتکل تدوین از پس

 تسؤاال دربارة گرفته، صورت گوهایوگفت متن بازبینی و تنظیم و وگوگفت انجام به
 محدودیت به توجه با گردید. اقدام شده،دیده تدارک هایکاربرگ قالب در محوری

 و مدرسه در مصاحبه تبعات از ناشی هاینگرانی همچنین مدرسه، در معلمان زمانی
 جمیع و غیرکالسی ساعات در مصاحبه انجام به شوندگانمصاحبه تمایل ویژهبه

 ضمناً شد.گرفته نظر در گزینه ترینمناسب تلفنی، و غیرحضوری مصاحبه شرایط،
 ضبط به شوندگان،مصاحبه تمایل عدم به توجه با و اخالقی مسائل رعایت منظوربه

 نتیجه در و نظرات ارائه در کاریمحافظه و خودسانسوری بروز احتمال و هامصاحبه
 شدگرفته تصمیم ها،مصاحبه جریان ضبط برای اصرار صورت در هاداده کیفیت افت

 از پیش شود.استفاده مصاحبه، حین بردارییادداشت روش با و تلفنی مصاحبه از تا
 ضبط عدم و اطالعات ماندن محرمانه مورد در کنندگانشرکت همه به مصاحبه شروع
 بود نوسان در دقیقه 75 تا 45 از هامصاحبه زمانی دامنه شد.داده اطمینان ،آنان صدای

 از پس گردید.تنظیم شونده،مصاحبه ترجیح به توجه با روز طول در هامصاحبه زمان و
 هایافته ارائه و بندیدسته بازخوانی، پاالیش، به نسبت شده،تکمیل هایفرم گردآوری

 یاقدامات هادادهتحلیل برای شد.اقدام هامصاحبه متن کیفی محتوای تحلیلفن  طریق از
 از بعد بالفاصله شدهتدوین هاییاداشت مرور کنندگانمشارکت با مصاحبه انجام نظیر
 ،دگذاریکُو همچنین  شدهیاداشت مطالب تکمیل و تعدیل برای مصاحبه هر انجام

 به هایبردارییادداشت از حاصل یهاداده حاضر، پژوهش در پذیرفت.صورت
 ،اصلی جمالت و مفاهیم سپس و شده خوانده خط به خط ها،مصاحبه از آمدهعمل

 نگارش .شدند بندیدسته نهایت در و شد تشکیل طبقات و مقوالت و استخراج
 لغات، و با است عددی( )نه متنی هایداده گزارش متضمن کیفی، روش به مقاالت

 کنندگانشرکت مستقیم هایقول نقل از اغلب شود.می مشخص هانوشته و موضوعات
 استفاده «1فعال صدای» اصطالح در یا مفرد، شخصاول ضمیر از و شودمی استفاده

 پژوهش در (.1391 )ابوالمعالی، شودمی بیشتر اطمینان به منجر صدایی چنین شود.می
 گیرد. قرار ویژه توجه مورد نگارش در هاویژگی این گردید، سعی حاضر

                                                                                                                                      

1. active voice 
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 کیفی پژوهش ارزیابی با مرتبط هایمالک
 از اول، دیدگاه در دارد. وجود رویکرد چهار کیفی، هایپژوهش ارزیابی خصوص در

 استفاده کیفی، هایپژوهش ارزیابی برای (عینیت و پایایی )روایی، سنتی هایمالک
 استفاده کیفی هایپژوهش با متناسب مجزایی، هایمالک از دوم، دیدگاه شود.می
 و کمّی هایمالک ازبه طور تلفیقی  سوم، دیدگاه در (.2000 پری، و )هلی شودمی

 هایپژوهش ماهیت که باورند این بر برخی چهارم، دیدگاه در و شوداستفاده می کیفی
 استفاده کیفی پژوهش ارزیابی برای ثابتی مالک هیچ از نباید که است ایگونه به کیفی
 چندگانه هایمالک از تلفیقی( )دیدگاه سوم دیدگاه بر مبتنی حاضر، پژوهش در کرد.

 مشابه که کیفی پژوهش بررسی هایمالک از برخی شد.گرفته بهره مجزا و سنتی
 و صحت از: عبارتند است کیفی هایپژوهش با متناسب اما کمّی پژوهش هایمالک

 قابلیت یا بیرونیروایی )معادل 2پذیریانتقال درونی(؛روایی )معادل 1اعتمادپذیری
 )لینکلن عینیت( )معادل 4پذیریتأیید پایایی(؛ )معادل 3اتکاپذیری و وابستگی تعمیم(؛

 به ،(1) جدول قالب در ادامه در .5 (2004 شنتون، ؛2003 افشانی،گل ؛1985 گوبا، و
 اقداماتی کیفی، پژوهش ارزیابی با مرتبط هایمالک از یک هر تعریف ضمن اختصار

 است. گردیده فهرست شد، انجام معیار آن مینأت برای که
 

 برای شده انجام اقدامات و کیفی پژوهش ارزیابی با مرتبط هایمالک (1) جدول
 حاضر پژوهش درآنها تأمین 

عنوان 
 مالک

 هاتعریف و ویژگی
 اقدام در مطالعه حاضر

 مین آنأبرای ت

                                                                                                                                      

1. credibility & trustworthability Vs. internal validity 
2. transformability Vs. generalizeability 
3. dependability  Vs. reliability 

4 confirmability Vs. objectivity  

5. Guba & Lincoln; Golafshani; Shenton 
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عنوان 
 مالک

 هاتعریف و ویژگی
 اقدام در مطالعه حاضر
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ها و توانایی تحلیل پژوهشگر بستگی ها، انسجام دادهها، بیشتر به غنای دادهصحت داده
دارد. صحت به وسعت تأییدتفسیر پژوهشگر، توسط افراد دیگر اشاره دارد، یعنی به این 

گیری او را دهد که آیا افراد دیگر به غیر از پژوهشگر، تفسیر و نتیجهسئوال پاسخ می
(. به اعتقاد پاتون 1391نقل از ابوالمعالی،  2010کنند )کینگ و هوراس، یید میتأ
گیری ژگی در مطالعات کمّی، تابعی از کیفیت ساخت ابزار اندازه(، رعایت این وی2002)

: 2013ژوهشگر است )نقل در ایزکور، که در پژوهش، ابزار اصلی خود پاست در حالی
، از توانایی پژوهشگر در هدایت د بر رعایت این ویژگیهای مؤیلفهؤ( و بخشی از م94

 گیرد.ها نشأت میجریان پژوهش و تفسیر یافته

به منظور افزایش صحت 
ها، از سه نفر از معلمان داده

آشنا با ماهیت مسئله پژوهش، 
کمک گرفته شد تا به بررسی و 
میزان باورپذیری تفسیرهای به 
عمل آمده از سوی پژوهشگر، 
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های متفاوت و قابلیت ها به موقعیتپذیری یافتهدر تحقیق کمّی، اعتبار بیرونی به تعمیم
شود. در پژوهش کیفی فرض می گیری در شرایط دیگر گفتهها و نتیجهکاربرد یافته

کند، بنابراین تکرار، میطور غیرقابل اجتنابی تغییر شود که جایگاه دنیای واقعی بهمی
به زعم گوبا و لینکلن،  (.1391نقل از ابوالمعالی،  2010ممکن نیست )کینگ و هوراس، 

کنند، ای که مطالعه میپژوهشگران کیفی به جای نیاز به مسلم پنداشتن ثبات ذاتی پدیده
در طی ها نیاز دارند که بین عدم ثبات که قسمتی از زمینه پژوهش است و اینکه واقعیت

تواند البته پژوهشگر کیفی نمیشوند، هماهنگی به وجود آورند. میفرایند پژوهش ساخته
تواند اطالعات کافی به کند و فقط میها را مشخصپذیری یافتهطور دقیق انتقالبه

های جدید کاربرد ها در موقعیتدهد که آیا یافتهدهد تا او بتواند تشخیصخواننده ارائه
های تحلیل کیفی، معموالً روایی ها و روش( طرح1385به اعتقاد هومن ) ؛هدارند یا ن

های کمّی و ها نسبت به طرحطرحبیرونی بیشتری نسبت به روایی درونی دارند. چون این
سازی، روشی است (. چندسویه222شده، بیشتر مبتنی بر واقعیت هستند )صشدیداً کنترل
کند و به عنوان شاهدی برای روایی و پایایی مورد یمها کمکپذیری دادهکه به انتقال

 (.2003شانی، اف؛ گل2008 گیرد )گوین،استفاده قرارمی

 منظور افزایش انتقالبه
 ها، از راهبردیافتهپذیری

)با  اهسازی دادهچندسویه
استفاده توأمان از اسناد و 

های روایتی حاصل از داده
 سازیمصاحبه(، چندسویه

کننده/ پژوهشگر )با بررسی
استفاده از دستیار پژوهشی در 
فرایند گردآوری، تحلیل و 

سازی ها(، چندسویهتفسیر داده
ها محیطی )با انجام از مصاحبه

های متفاوت در مکان و زمان
شامل مدرسه و منزل(، استفاده 
گردید. تا بر میزان باورپذیری 
تفسیرهای به عمل آمده، افزوده 

 شود.
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پذیری، ثبات نتایج در طول زمان و شباهت در تحقیق کمّی، پایایی به معنی تکرار
گیری در طول زمان است. پژوهشگران کیفی، توجه زیادی به روایی دارند. لینکلن اندازه

باشد، بنابراین تواند وجود داشتهکه چون روایی بدون پایایی نمی معتقدند( 1985و گوبا )
است. صحتی بدون اتکاپذیری وجود ندارد و ارائه یکی برای استنباط دیگری کافی هیچ

های مطالعه قابل اتکا باشند، از دقت و هماهنگی و ثبات نیز برخوردار اگر یافته
منظور ارزشیابی اتکاپذیری، الزم ( به1385زعم هومن )(. به1391 بود )ابوالمعالی،خواهند

باشد و پدیده مورد مطالعه را در اختیار داشته مرتبط بافی است تا پژوهشگر مدارک کا
 نماید.های مورد مطالعه، زمینه و شرایط پژوهش را توصیفطور مشروح و دقیق، رویهبه

سعی شد تا با تهیه شواهد و 
مدارک کافی در خصوص 

ای گونهپدیده مورد مطالعه، به
های مورد مشروح و دقیق، رویه

شرایط پژوهش مطالعه، زمینه و 
 توصیف گردد.
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توانند ای که نتایج میتأییدپذیری در مقابل عینیت مطرح شده است. تأییدپذیری، به درجه
کنند که با جزئیات کافی، مورد تأیید، قرار گیرند، اشاره دارد. پژوهشگران کیفی سعی می

ی که یک خواننده بتواند، ببیند اگونهدهند، بهرا توضیح هاآوری و تحلیل دادهفرایند جمع
 (.1391اند )ابوالمعالی، یافتهاین نتایج دستطورمنطقی بهکه چگونه آنها به

شد تا با توضیح جزئیات سعی
و  آوریکافی از فرایند جمع

ها، تأییدپذیری تحلیل داده
 ها، تامین گردد.یافته
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عنوان 
 مالک

 هاتعریف و ویژگی
 اقدام در مطالعه حاضر
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های مختلفی نظیر توضیح الف( سازد از راهمنعکس میسازی خواننده، که اعتماد را قانع
زمانی که در میدان فرایند پژوهشی واضح و منسجم، ب( ارائه شواهد واضح درباره مدت

های کننده در اشکال چندگانه متنهای حمایتشود؛ ج( وجود دادهپژوهش صرف می
کننده در ات شرکتکارگیری اصطالحجامع؛ د( بهی هامنظور کمک به تبیینمیدانی به

پژوهش کیفی؛ ه( استفاده از توضیحات دقیق افراد دیگر؛ و( بررسی مداوم  گزارش
های پرسیده ای که سؤالکنندگان در فرایند بررسی؛ ح( نحوهها؛ ز( درگیری شرکتیافته

سازی و (، تمامی موارد فوق به قانع1391پذیرد. به زعم ابوالمعالی )شده است؛ انجام می
کنندگان ای اصیل و منعطف، صداهای شرکتشود. در مطالعهتیجه اعتماد مربوط میدر ن

 کنند.های واضح را آشکار و تحلیل میدر کار حضور دارند و پژوهشگران موارد و مثال

سازی خوانندگان، به منظور قانع
کارگیری به»، هایاز رویه

کنندگان در اصطالحات شرکت
، «گزارش پژوهش کیفی

استفاده از توضیحات دقیق »
ای که نحوه»و « افراد دیگر

، «های پرسیده شدهسؤال
 استفاده گردید.

 

 پژوهش هاییافته
 گردید سعی ابتدایی، آموزاندانش سالمت ماهیتی و موقعیتی هایحساسیت به توجه با
 تا گردد، تمرکز توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی محتمل هایآسیب شناسایی بر
 اثرات و هاچالش کاهش و موجود وضعیت ارتقای منظور به آن، شناخت رهگذر از

 ،2پاتنام و بروکو مطالعات نتیجه گردد. پیشنهاد راهکارهایی توصیفی، ارزشیابی برنامه
 بر مستقیم ایگونه به معلمان، باورهای و ادراکات که که نمود آشکار (1996

 (،2003) تاکر و استرونگ باور به گذارد.میأثیرت شانکالسی هایفعالیت و تصمیمات
 هاتالش از کدامهیچ موفقیت امکان کالس، در کیفیت با و توانمند معلمان وجود بدون
 تحلیل شناسایی، لزوم و اهمیت بر امر این (.3)ص ندارد وجود آموزشی اصالح برای

 معلمان، هایبرداشت و ادراکات تحلیل گذارد.می صحه معلمان، ادرکات و باورها
 ارزشیابی طرح اجرای از ناشی احتمالی هایآسیب خصوص درآنها  زیسته تجارب
 نادرستی یا درستی مورد در قضاوت مقاله، این هدف نمود. بازنمایی را توصیفی
 شفاف، ایآیینه همچون تا است این بر تالش بلکه نیست، معلمان ادراک و دیدگاه
 در معلمان ادراکات و ذهنیات عمق و سطح انعکاس و تحلیل توصیف، ضمن

 توصیفی، ارزشیابی برنامه کنونی روند تداوم از ناشی احتمالی هایآسیب خصوص
 بر آن پیامدهای ویژه، به و آنها کار روند بر ذهنیات این وجود از ناشی احتمالی تبعات
 فرایند در پژوهشگر کههنگامی شود. بازنمایی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت کیفیت
 توصیفی، ارزشیابی طرح اجرای برای توانیدمی آیا" که پرسید معلمان از وگوگفت

                                                                                                                                      

1. resonting 

2. Boroko, H., & Putnam 
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 تحلیل کلی، طوربه شد. مواجه آنها نظرات از انبوهی با ،"شوید؟ متصور را هاییآسیب
 از ناشی احتمالی آسیب شش بندیدسته و شناسایی موجب آنها، هایدیدگاه عمیق
 مورد شش و آموزاندانش برای توصیفی ارزشیابی طرح فعلی روند تداوم و اجرا نحوه
 مخاطبان تفکیک به شده برشمرده هایآسیب از یک هر ادامه در گردید. معلمان برای
 است. گرفته قرار عمیق کنکاش مورد آن،

 
 برای توصیفی ارزشیابی برنامه احتمالی هایآسیب پژوهش: اول سؤال .1

 کدامند؟ آموزان،دانش
 بازنمایی و شناسایی به منجر معلمان دیدگاه در دقیق کنکاش و متوالی هایمقایسه

 برای توصیفی ارزشیابی برنامه فعلی روند تداوم از ناشی احتمالی آسیب شش
 آمده دسته ب معلمان ادراکات تحلیل اساس بر که آسیب شش این .شد آموزاندانش
 عدم»ب( ؛«ناکافی سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش» الف( شامل است
 نامطلوب پرورش»ج( ؛«توانمند و شایسته آموزاندانش دقیق شناخت کسب امکان
 انگیزهبی آموزاندانش نامطلوب پرورش»د( ؛«پایین پذیریمسئولیت با آموزاندانش
 نتیجه در و آموزاندانش هایضعف ماندن ناشناخته»ه( ؛«تحصیلی پیشرفت به نسبت

 برخی در نفس به اعتماد کاهش و لیاقتیبی احساس بروز»و( ؛«آنها رفع عدم
 هایآسیب بیشترین از مورد سه ادامه در است. «شده(آموخته )درماندگی آموزاندانش
 بازنمایی مورد تردقیق ایگونهبه معلمان، منظر از برنامه کنونی روند تداوم از ناشی
 است. شده استفاده معلمان، هایقولنقل تعدادی از منظوربدین است.گرفته قرار

 ناکافی سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش .1ـ1
 و اولین نفر(، 23 از نفر 18) آنها اکثریت که داد نشان معلمان دیدگاه در دقیق کنکاش

 را، فعلی شیوه به توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی احتمالی آسیب ینترمهم
 سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش» در دهندهشکل هایزمینه بروز به زدن دامن
 بر سنجشی هایرویه شگرف نقش متعددی، هایپژوهش اند.دانسته «ناکافی سواد
 یادگیری رفتار هایجنبه تمامی به دهیجهت و آموزاندانش یادگیری کیفیت و میزان
 الورنس، و گامون ؛2006 یودال، و روبینسن ؛2006 )گیبس، است نموده تأیید را آنها،

 رابطه که داد نشان (،2005) چان و یون، لم، تیواری، مطالعات .1(2006 برایان، ؛2006

                                                                                                                                      

1. Gibbs; Robinson, Udall; Gammon, S. , & Lawrence; Bryan 
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 ارزشیابی از معلمان اداراک در کنکاشی دارد. وجود یادگیری و سنجش بین مستقیمی
 معلمان باشد. اهشگراه موجود، وضعیت شناخت در تواندمی آن، بازنمایی و توصیفی

 ارزشیابی طرح اجرای ادامه از ناشی احتمالی آسیب ینترمهم و اولین ،ورد مطالعهم
 و یادگیری کیفیت افت افزایش درمؤثر  شرایطی بروز را، فعلی شیوه به توصیفی
 ارتباط برقراری برای دانستند. ناکافی، سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش
 نفر چند هایدیدگاه ادامه در بررسی، مورد موضوع به نسبت معلمان ادراک با ترشفاف

 است:شده آورده گونهروایت قالبی در کنندهمشارکت معلمان از
 به توصیفی ارزشیابی طرح متولیان کافی توجه عدم نشانگر که نمایدمی اشاره اینکته به ،1 شماره معلم

 ارزشیابی اینکه بر عالوه" او: زعم به است. توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از پیش سازیفرهنگ
 رو معلما زحمات فقط شه،نمی گرفته جدی والدین و آموزاندانش طرف از چون ،گیرهوقت توصیفی
 این در ؛«شده هم شونتحصیلی افت باعث هیچی، نکرده، بهتر که رو بچه یادگیری کرده... چندبرابر

 فراگیر حال در که ـ بالقوه آسیب این بروز علل از دیگر ایزاویه ،23 شماره معلم روایت به توجه راستا
 وجود آموزاندانش ارزشیابی برای دقیقی روش کهوقتی » :او زعم به کشدمی ویرصت به را ـ است شدن

 میشه بیشتر پایه به پایه آموزاندانش مشکالت که اینه نتیجش نباشه، هم صحیحی نظارت و باشه، نداشته
 نیز ( 6 شماره )مورد پنجم پایه معلم ؛"هستیم آموزاندانش سوادی[کم ]یا سوادیبی شاهد امر نهایت و

 حتی که دارم آموزدانش تا چند" گفت:می آموزانش،:دانش از برخی شدید ضعف از سفأت ابراز ضمن
 کمال با دیدم، رو گذشتشون سال کارنامه وقتی» گفتمی"بدن انجام صحیح نمیتونن، رو رقمی دو جمع

 آموزگاران از نفر چندین را مسئله این "بود خوب خیلی و خوب همش ارزشیابیاشون، تعجب،
 ششم و پنجم چهارم، سوم، هایپایه انمعلم نفر از چندین که نحوی به نمودندتأیید  شوندهمصاحبه
 مندگله فارسی کلمات ترینساده صحیح نوشتن و امالء در آموزاندانش از برخی ضعف از دبستان،
 و زیاده، هابچه بین در کلی طوربه فارسی امالء در ضعف" گوید:می 22 شماره معلم باره این در بودند.
 توجه مسئله این تبعات بررسی در ؛"بنویسن صحیح نمیتونن خودشونو اسم حتی ها،بچه از نفر دو یکی

 به باال اومده کردن رد همینطوری رو ایبچه» است: برانگیزسفأت البته و جالب الف، خانم نظرات به
 و اومد باال ضعیف نبود، معلم کار برای معیاری و نمره بود، توصیفی چون و رسید پنجم تا قبولی، عنوان
 [.10 شماره معلم«]کنه تحصیل ترک و بشه مواجه تحصیلی افت با مکّرر پنجم سال در شد باعث
 آن تبدیل و شدن فراگیر حال در که بالقوه هایآسیب دتعدّ و بروز رسد،می نظر به

 آورده در صدا به آموزشی نظام متولیان برای را خطری زنگ است، بالفعل آسیب به
 نظیر داخلی هایپژوهش برخی توسط ها،یافته این از یزوایای و هاجنبه است.

 است.شدهتأیید  نیز (.1385 شریفی، پاشا و خلق خوش ؛1384 شریفی، و خلق)خوش
 
 توانمند و شایسته آموزاندانش دقیق شناخت کسب امکان عدم .2ـ1

 فعلی روند ادامه و اجرا از ناشی احتمالیآسیب دومیّن ،ورد مطالعهم معلمان
 «توانمند و شایسته آموزاندانش دقیق شناخت امکان عدم» را توصیفی ارزشیابی
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 و آموزاندانش هایگالیه و بروز به نفر(، 23 از نفر 14) آنها از نیمی از بیش دانستند.
 ارزشیابی در منسجم و دقیق سازوکار نبود داشتند. اذعان مسئله، این به نسبت والدین
 توانمند آموزاندانش دقیق شناسایی امکان اینکه بر عالوه آموزان،دانش یادگیری میزان

 باشد. داشته همراه به را دیگری ثانویه تبعات تواندمی ،دهدمی کاهش را شایسته و
 تحصیلی، هدایت و استعدادیابی برای والدین دقیق راهنمایی امکان عدم نظیر مواردی

 دارای والدین به کمک همچنین و شدهآموخته عدالتیبی احساس تقویت و بروز
 تبعات از ،فرزندان بهبود قابل هایضعف جبران و تقویت برای کارکم آموزاندانش

 توسط شده اشاره نکته به توجه زمینه این در بود. خواهد مسئله این از ناشی احتمالی
  نماید. بازنمایی را توجهی قابل نکات تواندمی کننده،مشارکت معلمان از نفر چند
 تالششون حتی و بشن سرخورده زرنگ، آموزاندانش شده باعث توصیفی{ ...}ارزشیابی" 

 }معلم"میشن ارزشیابی یکسان تقریباً و یکسان آموزا،دانش همه چون کنه؛ پیدا کاهش
 زرنگ آموزایدانش نمیتونیم دیگه باشه، توصیفی و کلی ارزشیابی وقتی" {؛14شماره

 اگر " [؛20 شماره ]معلم "بدیمتشخیص کار{}کم تنبل آموزایدانش از رو گر{}تالش
 [؛19 شماره معلم«]شهمی «قبول قابل» بازم باشه، داشته غلط هم تا 15 تا 14 آموزیدانش

 بازم ولی نبود، خوب درسش که هم فردی اون که رسنمی حس این به خودشون آموزاندانش»
 شماره معلم«]کرده انگیزشونبی و میکنه زیاد اعتراضشونو این، و گرفت خوب خیلی و شد قبول

 شماره ]معلم"بده نشون رو آموزادانش بین فردی هایتفاوت نمیتونه توصیفی، ارزشیابی" [؛3
 شماره ]معلم "نمیشن متمایز هم از ضعیف و قوی آموزایتوصیفی{دانش ارزشیابی }در" [؛21
  [؛23 شماره ]معلم "داشته پیشرفت چقدر آموز،دانش هر بگیم دقیق نمیتونیم" [؛22

 بودندقیق بر مبنی زانآمودانش ذهنیت و باور (2008) همکاران و بریگز زعم به
 سزاییهب نقش آنها، دهینمره یا بندیدرجه هایرویه بودن عادالنه و سنجش معیارهای

 ذهن در کهصورتی در دارد. یادگیری یاددهی فرایند در آنها مشارکت افزایش در
 یا 1قضاوت در سوگیری غیردقیق، معیارهای وجود بر مبنی احساسی آموزاندانش
 را آموزاندانش عملکرد شدت به تواندمی گیرد،شکل 2غیرعادالنه هایروش
 ناعادالنه اتأثیرت (2001) 4راگ نظر از (.2012 ،3)پاپام دهد قرار خود الشعاعتحت
 در تالش و عملکرد کاهش ضمن که است حدی به معلمان، سنجش بودن
 آنها رفتار و ذهن در بزرگسالی دوران تا را خشم عمیق احساس تواندمی آموزان،دانش

                                                                                                                                      

1. bias in judgements 

2. unfair 

3. Popham 

4. Wragg 
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 منفی اتأثیرت خصوص در شده انجام مطالعات به توجه با (.29)ص گذارد برجای
 و آموزاندانش تحصیلی عملکرد سنجش در دقیق هایرویه و هامالک نبود با مرتبط

 از توانمند و شایسته آموزاندانش شناسایی امکان عدم از ناشی تبعات ویژهبه
 رسدمی نظر به .دارد دوچندانی ضرورت مسئله این به دقیق توجه کار،کم آموزاندانش

 آموزش عدم به باشد، مرتبط توصیفی ارزشیابی ماهیت به آنکه از بیش مسئله، این
 عدم ویژهبه و توصیفی ارزشیابی طرح هایویژگی و ابعاد درک برای معلمان صحیح
  باشد. داشته بستگی مدارس، موجود شرایط و امکانات با تناسب

 

 پایین پذیریمسئولیت با آموزاندانش نامطلوب پرورش .3ـ1
 فعلی روند اجرای تداوماز  ناشی احتمالی آسیب سومیّن ،ورد مطالعهم معلمان

 ،«پایین پذیریمسئولیت با آموزاندانش نامطلوب پرورش» را توصیفی ارزشیابی
 به نسبت تفاوتبی آموزاندانش پرورش شده، مصاحبه معلم نفر 23 از نفر نُه دانستند.

 ارزشیابی فعلی برنامه اجرای تداوم تبعات از یکی عنوان به را خود تحصیلی فرایند
 از نفر چند توسط شده اشاره نکته به توجه زمینه این در شدند. یادآور توصیفی
  نماید.بازنمایی را موجود واقعیت از بخشی تواندمی کننده،مشارکت معلمان

 به ... میگیرن نمره نخونن، چه بخونن چه بفهمن هابچه شده، باعث توصیفی، ]ارزشیابی[" 
 [؛2 شماره معلم«]شدن ادببی و خیالبی کالً و میکنن... توجه کمتر معلم حرف و درس

 و خوب نکنن، چه کنن تالش چه میبینن چون شده آموزاندانش خیالیبی باعث توصیفی،»
 استرس توصیفی ارزشیابی »... [؛8 شماره معلم«]نیس معلم دستِ چیزی و شنمی خوبخیلی
 معلم«]میرنمی استرس از والدین اما شدن خیالبی هابچه که اورده پایین حدی به رو هابچه

 چیزی [ توصیفی ارزشیابی ]نظام تو که رسیدن نتیجه این به معلما از بعضی» [؛9 شماره
 کنیم، اذیت خودمونو چرا گنمی بعضیاشون قبولن... وضعیتی هر با هابچه همه نیس... دسشون

  [؛23 شماره معلم«]گیرننمی جدی درسارو هم اونا و شده منتقل هم هابچه به حس این
 بیشتر حساسیت ایجاد برای مبیّن نشانگری تواندمی معلمان، هایروایت در تأملی

 پیامدهای خصوص در اگر رسد،می نظر به باشد. پرورش و آموزش نظام متولیان در
 گرفته کاره ب و اندیشیده هنگامیبه و هوشمندانه تدابیر توصیفی، ارزشیابی برنامه منفی

 گذارد. برجای آموزاندانش تحصیلی پیشرفت کیفیت بر ناپذیریجبران صدمات نشود،
 بین از ابتدایی، آموزش نظام متولیان از برخی سوی از که حالی در سخن، دیگر به

 سازوکاری، هر از استفاده با هادغدغه دادن کاهش و نمره به نسبت هاحساسیت بردن
 این پذیرش معلمان، سوی از دریافتی بازخوردهای اما گردد،می تلقی مزیت عنوان به

 و هاحساسیت کاهش ضمن مسئله، این به بُعدیتک نگاه که کندمی تقویت را فرضیه
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 از برخی شدنخیالبی» به معلمان، اغلب تعبیر به آموزان،دانش پذیریمسئولیت
 روند و تکالیف به نسبت توجهیکم و هافعالیت کاهش نتیجه در و «آموزاندانش

 از آن منفی تبعات به اشاره و مسئله این است. انجامیده تحصیلی افت نهایتاً و تحصیل
 ،فردزمانی و (1391) همرنگ و الهیفرج ،زاهدبابالن مطالعات در معلمان، سوی
 هایآسیب ینترمهم ادامه در است. شده تأیید نیز (1389) یجعفرمیرشاه ،آرایکشتی

 از آموزاندانش برای توصیفی ارزشیابی برنامه کنونی روند تداوم از ناشی احتمالی
 (1) نمودار قالب در شده، ارائه هایپاسخ فراوانی ترتیببه شده مصاحبه معلمان منظر

  است. شده آورده
 

  

 توصیفی ارزشیابی برنامه کنونی روند تداوم از ناشی هایآسیب ینترمهم (1) نمودار
 شده ارائه هایپاسخ فراوانی ترتیب به آموزاندانش برای

 

کدامند؟ معلمان، برای توصیفی ارزشیابی برنامه احتمالی هایآسیب پژوهش: دوم سؤال  
 بازنمایی و شناسایی به منجر معلمان دیدگاه در دقیق کنکاش و متوالی هایمقایسه

 توصیفی ارزشیابی به موسوم برنامه فعلی روند تداوم از ناشی احتمالی آسیب شش
 به معلمان ذوق و شوق کاهش» -1: شامل هاآسیب این که شد معلمان برای

 تالشگر معلمان شدنشناخته برای مناسب کاروساز نبود دلیل به آموزشی هایفعالیت
 و آموزاندانش نزد ویژه به و مدرسه در معلمان جایگاه افت» -2 ؛«معلمان دیگر از

 هایفعالیت بر تمرکز» -3 ؛«تدریس فرایند در معلمان شدن اثر کم نتیجه در و والدین
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 احتمالی تبعات و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی به مربوط امور در صوری
 پیشرفت به نسبت معلمان از برخی بین در تفاوتیبی احساس تشدید و بروز» -4 ؛«آن

 و درگیری بروز» -5 ؛«ضعیف آموزاندانش وضعیت ویژه به آموزاندانش تحصیلی
 و روانی خستگی بروز» -6و  «تحصیلی هایپایه معلمان بین در پنهان دلخوری
  است. «معلم برای مضاعف جسمانی

 برنامه کنونی روند تداوم از ناشی احتمالی هایآسیب بیشترین از مورد سه ادامه در
 است. گرفته قرار بررسی مورد تردقیق ایگونه به معلمان، منظر از توصیفی ارزشیابی

 از تعدادی معلمان، سوی از شده اشاره احتمالی هایآسیب بازنمایی منظور به
 است. گرفته قرار استفاده مورد معلمان، هایقولنقل

 سازوکار نبود دلیلبه آموزشی هایفعالیت به معلمان ذوق و شوق کاهش .1ـ2
 معلمان. دیگر از تالشگر معلمان شدنشناخته برای مناسب

 ارزشیابی فعلی روند اجرای تداوم ناشی آسیب اولین ،ورد مطالعهم معلمان
 دلیلبه آموزشی هایفعالیت به معلمان ذوق و شوق کاهش» را، معلمان برای توصیفی

 14 دانستند. ،«معلمان دیگر از تالشگر معلمان شدنشناخته برای مناسب سازوکار نبود
 معلمان شدنشناخته برای مناسب سازوکار نبود شده، مصاحبه معلم نفر 23 از نفر

 عنوان به را آموزشی هایفعالیت به معلمان ذوق و شوق کاهش نتیجه در و تالشگر
 معلمان، برای توصیفی ارزشیابی برنامه اجرای تداوم از ناشی احتمالی تبعات از یکی

 تواندمی معلمان، از نفر چند توسط شدهاشاره نکته به توجه زمینه این در شدند.یادآور
  نماید. بازنمایی را شدهادراک واقعیت و زیسته تجربه از بخشی

 تو دارن انتظار که اینتیجه هم چون میکشن عذاب توصیفی ارزشیابی از دمتعه معلمای"
 دلش که طور هر مدیر" [؛7 شماره ]معلم"نمیاد چشمبه زحمتاشون هم و نمیبینن کالسشون

 بدی تأثیر عملکردشون روی }رویه{ این و کنهمی قضاوت }معلمان{ موردشون در میخواد
 نمیشه؛ ارزیابی دُرست هایشاخص با معلما تدریس چون" [؛12 شماره ]معلم"گذاشته

 نبودن منصفانه" [؛13 شماره ]معلم"کنه افت معلما، تالش و انگیزه شده باعث همین}مسئله{
 مدتی، یه بعد" [؛14 شماره ]معلم "میشه زحمتکش معلمای دلسردی باعثه مدیر، ارزشیابی

 اذیت خودمونو چرا میگن بعدش نمیشه... دیده تفاوتا کنن؛ تالش که هم هرچی میبینن معلما
 عملکرد روی نظارتی وقتی" [؛14 شماره ]معلم"نمیزنن آتیش و آب به خودشونو دیگه کنیم؛...

 باعثه کار همین ... میکنه؛ تکمیل رو معلما ارزشیابی میخاد دلش که هرطوری نیس، مدیر
 و شده بیشتر کارام حجم اینکه با بینم،می وقتی " [؛9 شماره ]معلم" میشه معلم انگیزگیبی

 نگاه بهش هم خوبی دید با همکارا، بعضی تازه نمیشه، توجهی بهش شده، برابر چند زحمتم
 [؛17 شماره ]معلم «ندارم خوبی حس اصالً وقتا، این ،... میشینه، تنم تو خستگی نمیکنن،
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 با مرتبط هایرویه تجدید و بازاندیشی ضرورت معلمان، دیدگاه در کنکاش
 آشکار را معلمان یادگیری و یاددهی هایفعالیت با آنها تعامل و مدیران عملکرد

 این در معلمان از برخی توسط شده مطرح هایاستدالل ترینشایع از یکی سازد.می
 شده بازنویسی و صورتبندی گونهاین توصیفی، ارزشیابی با آن ارتباط و خصوص

 هم با سال ابتدای ابتدایی، مقطع در تحصیلی پایه هر در آموزاندانش چون که است
 متفاوت عملکرد و تالش نتیجه عمالً گیرد،می شکل هاکالس مجدداً و شده ترکیب
 کارکم معلمان شناسایی عدم موجب اینکه بر عالوه امر این آید؛نمی چشم به معلمان

 فرهنگ کاهش و تالشگر معلمان انگیزگیبی به شود،می تالشگر و متعهد معلمان از
 انجامد.می پاسخگویی و پذیریمسئولیت

 در و آموزاندانش و والدین نزد ویژهبه و مدرسه در معلمان جایگاه افت .1ـ2
 دومین ،شده مصاحبه معلمان .تدریس فرایند در آنها شدن اثرکم نتیجه
 را، معلمان برای توصیفی ارزشیابی فعلی روند اجرای تداوماز  ناشی احتمالیآسیب

 کم نتیجه در و آموزاندانش و والدین نزد ویژه به و مدرسه در معلمان جایگاه افت»
 افت شده، مصاحبه معلم نفر 23 از نفر 13 دانستند. ،«تدریس فرایند در آنها شدن اثر

 تبعات از یکی عنوان به را، والدین و آموزاندانش دید در معلمان شأن و جایگاه
  شدند. یادآور توصیفی ارزشیابی فعلی برنامه اجرای تداوم از ناشی احتمالی
 و نافرمانی نظمی،بی نظیر تبعاتی آموزان،دانش نزد معلمان شأن و جایگاه افت

 تحمیل معلمان بر را مضاعفی فشار مسئله، این داشت. خواهد همراه به را توجهیکم
 فشار مسئله، این که نمودند اذعان معلمان از برخی که ایگونه به ،است نموده

 به است. کرده تحمیل آنها، بر تدریس فرایند در را روانی( بیشتر و )جسمی مضاعف
 که آموزان،دانش ذهن در حس این تقویت و بروز و توصیفی ارزشیابی آنها، باور

 داشته یادگیری یاددهی فرایند بر بسیاری مخرب اثرات نیست، معلمان دست چیزی
 آن، تبع به و معلمان تدریس هایفعالیت کیفیت افت موجب امر این که است
 زانآمودانش چشم در معلم شأن و جایگاه کاهش شود.می آموزاندانش خوردنضربه

 هاتفاوت نشدن دیده و صورت هر در قبولی و امتحان نشدن تلقی مهم نظیر دالیلی به
 و صدمات متعدد، مسائل گذاشتن برجای ضمن تواندمی د مشابهرسایر موا و

 اشاره نکته به توجه زمینه این در نماید. تحمیل معلمان بر را ایناخواسته فشارهای
 نماید. بازنمایی را موجود واقعیت از بخشی تواندمی معلمان، از نفر چند توسط شده
 درس به ... میگیرن نمره نخونن، چه بخونن چه بفهمن هابچه شده، باعث توصیفی، ]ارزشیابی["
 جدی ارزشیابی بینه،می وقتی آموزدانش" [؛2 شماره ]معلم «میکنن توجه کمتر معلم حرف و
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 حرف روی نداره؛... مهمی نقش معلم که میرسه نتیجه این به نمیشه؛ داده نشون تفاوتا و نیست
 باعثه توصیفی،» {؛9 شماره }معلم "کنهنمی رعایت احترامشم و کنهنمی باز حساب معلم

 چیزی میفهمن شن؛می خوب نکنن، چه کنن تالش چه میبینن چون شده آموزادانش خیالیبی
 کم میشن؛ قبول همه زرنگا و تنبال بینن،می زاآمودانش وقتی [؛23 شماره معلم«]نیس معلم دست

 {.19 شماره }معلم"ظاهریه کاری یه ارزشیابی، که میشه باورشون کم
 آموزاندانش تلقی طرز بهبود برای سازیزمینه ضرورت معلمان، دیدگاه در کنکاش

 آشکار پیش از بیش را معلمان جایگاه ارتقای خصوص در سازیفرهنگ و والدین و
 شرط آموزشی، نظام و جامعه در معلمان جایگاه ارتقای که است پرواضح سازد.می

 جایگاه بهبود سخن، دیگر به است. پرورش و آموزش نظام در تحول بروز برای الزم
 پایدار تحول سمتبه حرکت تسهیل در ها،آن از جانبه همه حمایت و معلمان اجتماعی

  گذارد.می برجای شگرفی تأثیر آموزشی نظام در بالندگی و رشد برای سازیزمینه و
 معیشتی و روانی آرامش مینأت و معلم منزلت و شأن بهبود واالی اهمیت با وجود

 افت به معلمان باور مؤید پژوهش، در کنندهمشارکت معلمان هایدیدگاه واکاوی آنها،
 معلمان از نفر چندین اذعان دارد. معلمان و آموزاندانش ذهنیت در شانشأن و جایگاه

 از آموزاندانش حتی و والدین بین جامعه، در معلم شأن و جایگاه افت به شدهمصاحبه
 اجرای نتیجه در معلمان اقتدار کاهش به آن دالیل از بخشی دانستن مرتبط و یکسو
 تبع به و معلمان عملکرد و انگیزه بر را ایچندگانه تبعات توصیفی، ارزشیابی برنامه

 گیریشکل (1393) صالحی .است گذارده برجای آموزاندانش تحصیلیپیشرفت بر آن
 در گذارتأثیر و شدهادارک عوامل ینترمهم از یکی عنوان به را معلمان در ذهنیت این

 است. کرده معرفی معلمان، بر پُردامنه جسمی و روانی فشار تشدید
 

 پیشرفت ارزشیابی به مربوط امور در صوری هایفعالیت بر تمرکز .1ـ3
 .آن احتمالی تبعات و آموزاندانش تحصیلی

 بر تمرکز از ناشی احتمالی پیامدهای و تبعات خصوص در تکمیلی هایبررسی
 پیامد سه شناسایی به منجر آموزشی، ارزشیابی به مربوط امور در صوری هایفعالیت
 ب( ؛«معلمان آموزشی زمان شدن محدود» الف( :شامل معلمان سوی از شدهاشاره

 از برخی رفتار در صداقت میزان کاهش» ج( ؛«معلمان هایفعالیت اثربخشی کاهش»
 است. «آموزشی امور در ظاهرسازیفرهنگ و صوریهایفعالیت تشدید دلیلبه معلمان

 فعلی روند اجرای تداوماز  ناشی احتمالی آسیب سومین شونده،مصاحبه معلمان
 به مربوط امور در صوری هایفعالیت بر تمرکز» را، معلمان برای توصیفی ارزشیابی
 را مسئله این دانستند. «آن احتمالی تبعات و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
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 از ناشی احتمالی تبعات ینترمهم از یکی عنوان به شده،مصاحبه معلمان نفر 23 از نفر نُه
 زمان بازدهی محسوس کاهش شدند. یادآور توصیفی ارزشیابی اجرای فعلی روند تداوم

 شده مصاحبه معلمان از نفر نُه دهد؛می رخ مختلف دالیلبه هاکالس در معلمان آموزشی
 و صُوری امور بر اصلی تمرکز توصیفی، ارزشیابی اجرای فعلی روند در که باورند این بر

 محدود هایفرصت از بهینه طوربه تنها نه تا است گردیده باعث مسئله این است. ظاهری
 کاهش نظیر دیگری تبعات بلکه شوند، متضرر آموزاندانش و نگردد استفاده آموزشی

 فرهنگ و صوری هایفعالیت تشدید دلیلبه معلمان از برخی رفتار در صداقت میزان
 توسط شده اشاره نکات به توجه زمینه این در نماید. بروز آموزشی امور در ظاهرسازی

 نماید. بازنمایی را شده ادراک واقعیت از بخشی تواندمی معلمان، از نفر چند
 هامفُر و لیستاچک پُرکردن مثه تجملی و فانتزی کارای" :که است باور این بر 10 شماره معلم
 از فکری، نظر از ...کرده زیاد معلمو دردسرای فقط و کنهنمی کمکی هابچه به اما شده، زیاد
 و باال حجم به توجه با نیز 13 شماره معلم ."نیس ایچاره اما شدم، خسته بیهوده کارای این

 اینکته به ها،آن ارزشمندی به باور عدم ویژهبه و هافرم تکمیل به مربوط کارهای بودن برزمان
 تکمیل ...شده زیادتر هابازی کاغذ اومده، توصیفی ارزشیابی وقتی از .." :کندمی اشاره

 ."کنن ضرر آموزامدانش شده باعث میگیره... کالسامو از زیادی وقته هایش{فُرماش}فرم
 که دانندمی غیرمفید هایکاغذبازی نوعی را هافُرم این تکمیل دهنده،پاسخ معلمان

 در نهایت باورند این بر و شودمی آموزشی محدود هایفرصت رفتن دست از موجب
 تکمیل که دهدمی نشان موجود شواهد .اندشده متحمل را ضربه بیشترین ،آموزاندانش

 معلمان، باور به است. بوده همراه آنها اکراه با معلم، توسط کالس هر متعدد هایفُرم
دالیل طرح این  ترینعمده از ندارد. همراه به آموزاندانش برای مزیتی عمالً ها،فُرم تکمیل

 روش الزامات موجود، امکانات آموزان،دانش تعداد بین تناسب رعایت عدم ،موضوع
 هایآسیب ینترمهم ادامه در است. شده مطرح هایفعالیت به معلمان نگرش و توصیفی
 ترتیب به معلمان برای توصیفی ارزشیابی برنامه کنونی روند تداوم از ناشی احتمالی
 است. شده آورده (2) نمودار قالب در شده، ارائه هایپاسخ فراوانی
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 ارزشیابی برنامه کنونی روند تداوم از ناشی احتمالی هایآسیب ینترمهم (2) نمودار
 شدهارائه هایپاسخ فراوانی ترتیب به معلمان برای توصیفی

 در معلمان توسط ذکرشده هایعبارت از برگرفته اطالعات جامع درک برای
 هایالهام و توصیفی ارزشیابی برنامه اجرای از ناشی احتمالی هایآسیب خصوص

 است.شده تلخیص و تنظیم (2) جدول قالب در مزبور هاییافته آن، از برگرفته
 

 خصوص در معلمان هایروایت از گرفته الهام هایدریافت تلخیص (2) جدول
 توصیفی ارزشیابی برنامه اجرای از ناشی احتمالی هایآسیب

 طبقه
 عنوان

 احتمالیآسیب
 معلمان روایت از گرفته الهام هایدریافت

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

کاهش شوق 

معلمان به 

فعالیت های 

بود آموزشی بدلیل ن

سازکار مناسب 

ن برای شناخته شد

معلمان تالشگر؛

افت جایگاه  

معلمان در مدرسه  

و به ویژه نزد 

دانش آموزان و 

ه والدین و در نتیج

کم اثر شدن در  

فرایند تدریس

تمرکز بر 

فعالیت های صوری

در امور مربوط به 

رفت ارزشیابی پیش

تحصیلی 

دانش آموزان و 

نتبعات احتمالی آ

بروز احساس 

ین بی تفاوتی در ب

برخی از معلمان 

رفت نسبت به پیش

تحصیلی 

دانش آموزان؛

بروز درگیری و 

دلخوری پنهان در  

بین معلمان 

ی؛پایه های تحصیل

بروز خستگی  

روانی و جسمانی 

مضاعف برای  

معلم؛

14
13

9

6
4
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 طبقه
 عنوان

 احتمالیآسیب
 معلمان روایت از گرفته الهام هایدریافت

ای
بر

 
ش

دان
ان

وز
آم

 

 پرورش
 نامطلوب

 با آموزاندانش
 سواد سطح

 ناکافی

 جدی والدین و آموزاندانش طرف از چون گیره،وقت توصیفی ارزشیابی اینکه بر عالوه" -
 هیچی، نکرده، بهتر که رو بچه یادگیری کرده... چندبرابر رو معلما زحمات فقط شه،نمی گرفته
 وجود آموزاندانش ارزشیابی برای دقیقی روش کهوقتی" ؛"شده هم شونتحصیلی افت باعث

 پایه به پایه آموزاندانش مشکالت که اینه نتیجش نباشه، هم صحیحی نظارت و باشه، نداشته
 تا چند" ؛"هستیم آموزاندانش سوادی[کم ]یا سوادیبی شاهد امر نهایت و میشه بیشتر
 سال کارنامه وقتی بدن؛ انجام صحیح نمیتونن، رو رقمی دو جمع حتی که دارم آموزدانش

"؛ بود خوب خیلی و خوب همش ارزشیابیاشون، تعجب، کمال با دیدم، رو گذشتشون

 اسم حتی ها،بچه از نفر دو یکی و زیاده، هابچه بین در کلی طوربه فارسی امالء در ضعف"
 عنوان به باال اومده کردن رد همینطوری رو ایبچه" ؛"بنویسن صحیح نمیتونن خودشونو

 باال ضعیف نبود، معلم کار برای معیاری و نمره بود، توصیفی چون و رسید پنجم تا فبولی،
 "کنه تحصیل ترک و بشه مواجه تحصیلی افت با مکّرر پنجم سال در شد باعث و اومد

 امکان عدم
 دقیق شناسایی

 آموزاندانش
 و شایسته

 توانمند؛

 چون کنه؛ پیدا کاهش تالششون حتی و بشن سرخورده زرنگ، آموزاندانش شده باعث... "
 توصیفیه و کلی ارزشیابی وقتی"ـ ؛ "میشن ارزشیابی یکسان تقریباً و یکسان آموزا،دانش همه

؛ ـ "بدیم تشخیص کار{}کم تنبل آموزایدانش از رو زرنگ آموزایدانش نمیتونیم دیگه باشه،
 آموزاندانش"؛ ـ "شهمی «قبولقابل» بازم باشه،داشته غلط هم تا 15 تا 14 آموزیدانش اگر"

 و شد قبول بازم ولی نبود، خوب درسش که هم فردی اون که رسنمی حس این به خودشون
 ارزشیابی"؛ ـ "کرده انگیزشونبی و میکنه زیاد اعتراضشونو این، و گرفت خوب خیلی

 ارزشیابی }در"؛ ـ "بده نشون رو آموزادانش بین فردی هایتفاوت نمیتونه توصیفی،
 هر بگیم دقیق نمیتونیم"؛ ـ"نمیشن متمایز هم از ضعیف و قوی آموزایتوصیفی{دانش

 "داشته پیشرفت چقدر آموز،دانش

 پرورش
 نامطلوب

 با آموزاندانش
 پذیریمسئولیت

 پایین؛

 به ... میگیرن نمره نخونن، چه بخونن چه بفهمن هابچه شده، باعث توصیفی، ]ارزشیابی[" -
 "شدن ادببی و خیالبی کالً و میکنن... توجه کمتر معلم حرف و درس

 چه کنن تالش چه میبینن چون شده آموزاندانش خیالیبی باعث توصیفی، ]ارزشیابی[" -
 توصیفی ارزشیابی ..."؛ ـ "نیس معلم دستِ چیزی و شنمی خوبخیلی و خوب نکنن،

 استرس از والدین اما شدن خیالبی هابچه که اورده پایین حدی به رو هابچه استرس
 چیزی [ توصیفی ارزشیابی ]نظام تو که رسیدن نتیجه این به معلما از بعضی"؛ ـ "میرنمی

 اذیت خودمونو چرا گنمی بعضیاشون ... قبولن وضعیتی هر با هابچه همه نیس... دسشون
 "گیرننمی جدی درسارو هم اونا و شده منتقل هم هابچه به حس این کنیم،

ای
بر

 
ان

لم
مع

 

 و شوق کاهش
 به معلمان ذوق

 هایفعالیت
 دلیلبه آموزشی

 سازوکار نبود
 برای مناسب
 شدنشناخته

 تو دارن انتظار که اینتیجه هم چون میکشن عذاب توصیفی ارزشیابی از متهعد معلمای" -
 در میخواد دلش که طور هر مدیر"؛ ـ "نمیاد چشمبه زحمتاشون هم و نمیبینن کالسشون
؛ ـ "گذاشته بدی تأثیر عملکردشون روی }رویه{ این و کنهمی قضاوت }معلمان{ موردشون

 تالش و انگیزه شدهباعث همین نمیشه؛ ارزیابی دُرست هایشاخص با معلما تدریس چون"
؛ "میشه زحمتکش معلمای دلسردی باعثه مدیر، ارزشیابی نبودن منصفانه"؛ ـ "کنه افت معلما،

 چرا میگن بعدش نمیشه... دیده تفاوتا کنن؛ تالش که هم هرچی میبینن معلما مدتی، یه بعد"ـ 
 روی نظارتی وقتی"؛ ـ "نمیزنن آتیش و آب به خودشونو دیگه کنیم؛... اذیت خودمونو
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 طبقه
 عنوان

 احتمالیآسیب
 معلمان روایت از گرفته الهام هایدریافت

 تالشگر معلمان
 معلمان دیگر از

 کار همین ... میکنه؛ تکمیل رو معلما ارزشیابی میخاد دلش که هرطوری نیس، مدیر عملکرد
 زحمتم و شده بیشتر کارام حجم اینکه با بینم،می وقتی"؛ ـ " میشه؛ معلم انگیزگیبی باعثه
 نمیکنن، نگاه بهش هم خوبی دید با همکارا، بعضی تازه نمیشه، توجهی بهش شده، برابر چند

 «ندارم خوبی حس اصالً وقتا، این ،... میشینه، تنم تو خستگی
 جایگاه افت

 در معلمان
 به و مدرسه
 نزد ویژه

 و آموزاندانش
 در و والدین
 اثرکم نتیجه
 معلمان شدن
 فرایند در

 تدریس

 به ... میگیرن نمره نخونن، چه بخونن چه بفهمن هابچه شده، باعث توصیفی، ارزشیابی[»] -
 و نیست جدی ارزشیابی بینه،می وقتی آموزدانش"؛ ـ "میکنن توجه کمتر معلم حرف و درس
 معلم حرف روی نداره؛... مهمی نقش معلم که میرسه نتیجه این به نمیشه؛ داده نشون تفاوتا

 شده آموزادانش خیالیبی باعثه توصیفی،"؛ ـ "کنهنمی رعایت احترامشم و کنهنمی باز حساب
؛ ـ "نیس معلم دست چیزی میفهمن شن؛می خوب نکنن، چه کنن تالش چه میبینن چون

 ارزشیابی، که میشه باورشون کم کم میشن؛ قبول همه زرنگا و تنبال بینن،می زاآمودانش وقتی"
 "ظاهریه کاری یه

 بر تمرکز
 هایفعالیت

 امور در صوری
 به مربوط

 ارزشیابی

 کنهنمی کمکی هابچه به اما شده، زیاد هامفُر و لیستاچک پُرکردن مثه تجملی و فانتزی کارای"
 اما شدم، خسته بیهوده کارای این از فکری، نظر از ...کرده زیاد معلمو دردسرای فقط و

 تکمیل...شده زیادتر هابازی کاغذ اومده، توصیفی ارزشیابی وقتی از ..." :؛ ـ "نیس ایچاره
 ."کنن ضرر آموزامدانش شده باعث میگیره... کالسامو از زیادی وقته هایش{}فرم فُرماش

 

 گیرینتیجه و بحث
 )رضوانی، دارد قرار آنها ادراکات تأثیر تحت افراد، عملکرد کیفیت کهیآنجای از

 ناشی هایآسیب عمیق درک منظوربه حاضر مطالعه در (،1388 احمدی، و منصوریان
 ورود و کیفی شناسیروش با تا شدسعی توصیفی، ارزشیابی نظام کنونی روند تداوم از
 مورد پدیده به نسبت آنها تفسیر و ادراک عمق و سطح معلمان، معنایی نظام به

 (1391) سوادی و پایداری بدری، افتخاری، نظر از گردد.بازنمایی و شناسایی بررسی،
 و هاآگاهی از که دارد تصورات و ادراکات از فردی به منحصر دنیای انسانی هر

 افراد میان در مشابه ادراکی الگوهای از ایمجموعه اما گیرد،می نشأت وی تجربیات
 این هدف بنابراین کرد.بندیفرمول و کشف راآنها  توانمی که است حاکم جامعه در

 طرح کیفیت یا معلمان ادراک و دیدگاه نادرستی یا درستی مورد در قضاوت نوشتار،
 ضمن شفاف، ایآیینه همچون تا است این بر تالش بلکه نیست، توصیفی ارزشیابی
 احتمالی تبعات معلمان، ادراکات و ذهنیات عمق و سطح انعکاس و تحلیل توصیف،
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 پیشرفت کیفیت بر آن پیامدهای ویژه،به و آنها کار روند بر ذهنیات این وجود از ناشی
 برای متناسب، راهکارهایی ارائه با انتها در و شودبازنمایی ،آموزاندانش تحصیلی

 شود. برداشته ناچیز هرچند گامی آموزان،دانش یهاآموخته سنجش کنونی روند بهبود
 کیفیت با و توانمند معلمان وجود بدون که داد نشان (،2003) تاکر و استرونگ مطالعه

 ندارد وجود آموزشی اصالح برای هاتالش از کدامهیچ موفقیت امکان کالس، در
 و شناسایی برای آموزشی متولیان به تواندمیآنها  هایدیدگاه بازنمایی بنابراین (.3)ص

 ارکان ینترمهم از یکی عنوان به معلمان هاینگرش و باورها کیفیت و کمیت ارتقای
 نماید. کمک آموزشی، نظام در تحول
 12 بندیدسته و شناسایی موجب معلمان، هایدیدگاه عمیق تحلیل کلی، طوربه
 هایآسیب کلی طبقه دو در که گردید توصیفی ارزشیابی برنامه برای احتمالی آسیب
 :شامل آموزیدانش حوزه درها آسیب شد.بندیتقسیم معلمان و آموزاندانش با مرتبط

 شناخت کسب امکان عدم» ب( ؛«ناکافی سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب پرورش»
 با آموزاندانش نامطلوب پرورش» ج( ؛«توانمند و شایسته آموزاندانش دقیق

 پیشرفت به نسبت انگیزهبی آموزاندانش نامطلوب پرورش» د( ؛«پایین پذیریمسئولیت
 و( و «آنها رفع عدم نتیجه در و آموزاندانش هایضعف ماندن ناشناخته» ه( ؛«تحصیلی

 )درماندگی آموزاندانش برخی در نفس به اعتماد کاهش و لیاقتیبی احساس بروز»
 به معلمان ذوق و شوق کاهش» الف( شامل معلمان حوزه در اهآسیب .«شده( آموخته
 از تالشگر معلمان شدنشناخته برای مناسب سازوکار نبود دلیلبه آموزشی هایفعالیت

 و آموزاندانش نزد ویژهبه و مدرسه در معلمان جایگاه افت» ب( ؛«معلمان دیگر
 هایفعالیت بر تمرکز» ج( ؛«تدریس فرایند در معلمان شدن اثرکم نتیجه در و والدین
 احتمالی تبعات و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی به مربوط امور در صوری

 پیشرفت به نسبت معلمان از برخی بین در تفاوتیبی احساس تشدید و بروز» د( ؛«آن
 و درگیری بروز» ه( ؛«ضعیفآموزاندانش وضعیت ویژه به آموزاندانش تحصیلی
 و روانی خستگی بروز» و( و «تحصیلی هایپایه معلمان بین در پنهان دلخوری
  است. «معلم برای مضاعف جسمانی

 اجرایی و محتوایی ریزیبرنامه با ارتباط در نیز (1389) شریفی و خلقخوش 
 ا،اجر مرحله» در ضعف و چالش دسته چهار وجود به ،توصیفی ارزشیابی برنامه
 .اندنموده اشاره «توصیفی ارزشیابی به مربوط منابع و شده بینیپیش منابع ،ریزیبرنامه

 اجرای در معلمان با مرتبط موانع ینترمهم خود، پژوهش در نیز (1390) میرزامحمدی
 پیشرفت ارزشیابی سنتی هایروش به معلمان گرفتن خو» را توصیفی ارزشیابی
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 کیفی ارزشیابی الگوی صحیح اجرای در معلمان کافی انگیزه عدم» ،«تحصیلی
 «درس کالس در توصیفی کیفی ارزشیابی الگوی اجرای بودن دشوار» و «توصیفی
 از ناشی تبعات شناسایی و شناسیآسیب اهمیت به توجه با است. نموده گزارش
 هایآسیب از برخی زوایای و ابعاد تفسیر بر ادامه در توصیفی، ارزشیابی برنامه اجرای

 است. شده پرداخته شده شناسایی
 هایفعالیت زمینه در هاآن ذهنیت شناسایی به معلمان، هایروایت در کنکاش

 از ناشی هایآسیب ترینعمده از شده،مصاحبه معلمان زعمبه؛ گردیدمنتج  سنجشی
 عدم و کاری، اهمالخیالیبی احساس نوعی بروز توصیفی، ارزشیابی برنامه اجرای

 بر که است معلمان سنجشی اقدامات به نسبت آموزاندانش گذاریارزش و باور
 پیشرفت کیفیت و آموزاندانش سوادینه تکالیف، انجام به تالش، میزان

 تواندمی آن، درباره بررسی و بحث است. گذارده برجای منفی اثراتشان، تحصیلی
 هاییافته با همسو نماید. روشن را مسئله این از پذیرتأثیر و گذارتأثیر زوایایی و ابعاد

 ،زاهدبابالن ؛1389 درخشنده، و ابوالقاسمی راستگو، )نامور، مطالعات حاضر، مطالعه
 أثیرت نیز (1389 ی،جعفرمیرشاه ،آرایکشتی ،فردزمانی ؛1391 همرنگ ،الهیفرج

تأیید  را آموزاندانش بین رقابت و تالش کاهش در توصیفی ارزشیابی برنامه معنادار
 و رودنمی شماربه نامطلوب امری ماهیتاً رقابت که است حالی در این است. نموده
 آنان پذیریمسئولیت حس افزایش و آموزاندانش در پویایی ایجاد برای آن از میزانی
 است مُخرب زمانی ،رقابت رسد.می نظر به الزم خود، تحصیلی پیشرفت به نسبت

 حس تهییج از بیشتر اینکه یا و باشد فرد توانایی از فراتر ،شود هدف به تبدیل که
 هر به موفقیت بر سازنده، رقابت جایبه و شود تأکید رقابت بر ،همیاری و تعاون
 در جوییرقابت حس افراطی کاهش بنابراین شود. تأکید ممکن، شکل
 محسوب نامطلوب اثرات از که باشد مطلوب تواندنمی تنها نه آموزان،دانش

 خیالیبی و تفاوتیبی نوعی بروز از معلمان نظرات تحلیل خصوص این در .گرددمی
 انجام در پذیریمسئولیت و تحصیلی پیشرفت به نسبت آموزاندانش در افراطی
 پشتکار و تالش میزان بر نامطلوب أثیرت ضمن مسئله این و دارد، حکایت شانتکالیف

  است. شده شانوالدین نارضایتی و آنها تحصیلی افت افزایش موجب آموزان،دانش
 از استرس مثبت بخش حذف که کندمی تأیید پژوهشی مستندات و منطقی شواهد

 خواهد همراه به معکوس اینتیجه روانی، سالمت حفظ بهانه به آموزاندانش برنامه
 قول به که ،زندگی متنوع هایاسترس با مقابله در ناتوانی دلیلبهاین موضوع،  .داشت
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 است، پذیرامکان مرگ با فقط آن از کامل رهایی و است زندگی چاشنی (1987)1سلی
 شود. فردآینده  زندگی در مخرب عملکردی احتمال تقویت یا بروزموجب  تواندمی
 نوعی با استرس، حذف بهانه به آموزاندانش وقتی رسدمی نظر به سخن، دیگر به
 آمادگی عدم و شده( مصاحبه معلم 23 از نفر نُه دیدگاه بر )مبتنی شدهآموختهخیالیبی

 با منطقی مقابله و آینده زندگی برای عمالً شوند،مواجه استرس مدیریت برای
 ژیلر و پترنیو گلد، مطالعه هاییافته خصوص این در شوند.نمی آماده زندگی فشارهای

 آموزاندانش بارةرد که طولی ایمطالعه یک در 1983 و 1982 ،1979 هایسال در
 روانی فشارهای برابر در که آموزانیدانش که بود این دهندهنشان دادند، انجام

 حافظی، از نقل )به شوند داده سوق بزهکاری به توانندمی ،سازگاری ضعیفی دارند
 شودمی ترجدی آنگاه مسئله این بروز پیامدهای (.7 :1386 نجاریان، و عنایتی احدی،

 در استرس کامل حذف توصیفی، ارزشیابی طرح مجری و مسئول افراد از برخی که
 و تبعات به نسبت و دانسته توصیفی ارزشیابی طرح مزایای عمده از را آموزاندانش

 عدم و حاد خیالیبی بروز» عنوان به آن از هامعلم آنچه گسترده و گیردامن مخاطرات
 احساس دلیل به خود تحصیل و یادگیری امر به نسبت ابتدایی آموزاندانش حساسیت

 نبوده آگاه کنند،می یاد ،«آموزاندانش باور در توصیفی ارزشیابی نحوه بودن ارزش کم
 پژوهشی، هاییافته بنابر است. نشده کافی دقت الگو، آموزش و بستن کاربه در یا

 مطلوب امری تنها نه آموزان،دانش برای (2)یوسترس زاچالش استرس از میزانی وجود
 تفریط و افراط .رسدنظر میبه ضروری امری بلکه است، زندگی و تحصیل فرایند در
 شدن زدهذوق برای منطقی توجیه تنها نه بنابراین است. ناصواب امری ای،قضیه هر در

 از را مسئله این توانمی بلکه ندارد، وجود آموزاندانش استرس کامل حذف به نسبت
 سطح در تنها نه آن مخرب اثرات که برشمرد توصیفی ارزشیابی طرح عمده معایب

 گردد. جامعه در آموزاندانش رفتارهای گیردامن تواندمی بلکه مدرسه،

                                                                                                                                      

1. Selye 

در حالت یوسترس ما تحت فشار هستیم، ولی این . نوعی استرس مثبت و مفید است (،eustressیوسترس ) .2
تحصیل کردن، . مان برسیمو به اهداف دهیممان را انجام هایدهد تا مسئولیتفشار به ما انرژی و انگیزه می

. اما مفید هستند ،های فشارزاازدواج با فردی که دوستش داریم، ترفیع شغلی و تغییر شغل از جمله یوسترس
تواند ما را به سوی دادن پاسخ موثر به یک موقعیت در واقع استرس می. همیشه مضر نیست ،بنابراین استرس

توانید تصمیم بگیرید که استرس اثر )مثل اضطراب قبل از امتحان( این بدان معناست که شما می ندهدایت ک
 .باشد مثبت یا منفی روی زندگی شما داشته
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 از استفاده که رسیدند نتیجه این به خود مطالعات در (،1389) مظلومی و عسگری 
 نتیجه در و باال تحصیلی پیشرفت و مطلوب یادگیری باعث کامل، و صحیح سنجش

 باور به گردد.می آموزاندانش در تحصیلی مطلوب عملکرد و خودپنداره افزایش سبب
 پیشرفت میزان توانندمی دهند، تغییر را خود سنجش شیوه مربیان، و معلمان اگر آنها

 دهند. تغییر خودشان به نسبت را افکارشان نحوه و افزایش را آموزاندانش تحصیلی
 صحیح استفاده که رسیدند نتیجه بدین نیز (،2008) 1باستینز و کریچنر کستر، گلیکرز،

 سوی از آن درست درک و آموزاندانش عملکرد برآورد در سنجشی راهبردهای از
 دهد.می قرار أثیرت تحت مثبتی، شکل به را آنها مطالعه و یادگیری نحوه آموزان،دانش

 از بخشی همچنین و ن،مسئوال از برخی کیدأت با وجود رسدمی نظر به بنابراین
 و جوییرقابت کاهش بر توصیفی ارزشیابی طرح اجرای اثر معرفی در هاپژوهش
 ایگونهبه تواننمی طرح، حُسن و کلیدی نقطه عنوان به آموزاندانش بین پذیریرقابت
از بین رفتن  صرفاً منفی، پیامدهای و تعادل حد گرفتن درنظر بدون و افراطی

 به را آموزاندانش پذیریرقابت و جوییرقابت کاهشو ها نسبت به نمره حساسیت
 نگاه که دهدمی نشان دریافتی، بازخوردهایکرد؛  تلقی طرح مطلوب اثر عنوان

 به آموزان،دانش پذیریمسئولیت و هاحساسیت کاهش ضمن مسئله، این به بُعدیتک
 و هافعالیت کاهش نتیجه در و «آموزاندانش شدنخیالبی» به معلمان اغلب تعبیر

 این است. انجامیده تحصیلی افت نهایتدر  و تحصیل روند و تکالیف به توجهیکم
 ،الهیفرج ،زاهدبابالن مطالعات در معلمان، سوی از آن منفی تبعات به اشاره و مسئله

 است. شده تأیید نیز (1389ی)جعفرمیرشاه ،آرایکشتی ،فردزمانی و (1391) همرنگ
 فعلی وضعیت تداوم از ناشی هایسیبآ خصوص در معلمان هایدیدگاه واکاوی

 ذهنیتتردیدهای جدی و  نشانگر ابتدایی، آموزش نظام در توصیفی ارزشیابیبرنامه 
 است نامطلوبی اثرات دلیلبه توصیفی ارزشیابی طرح مثبت کارکردهای به آنها منفی

 تعبیر به و تحصیلی کیفیت افت نتیجه در و آموزاندانش تالش انگیزه کاهش در که
 برخی توسط هایافته این است. گذاشته جای بر سوادبی آموزاندانش تولید معلمان

 است. شده تأیید نیز (1390 حسینی، ؛1387 پاشاشریفی، و )موسوی نظیرها پژوهش
 سنجش، رویکردهای از متناسب و صحیح استفاده (،2006) 2پارادو و تاپیا زعمبه

                                                                                                                                      

1. Gulikers, Kester, Krichner, & Bastiaens 

2 Tapia, & Pardo 
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 نقش به توجه با بنابراین بینجامد. آموزاندانش در یادگیری انگیزه افزایش به تواندمی
 ؛2012 )پاوری، آموزاندانش تحصیلی پیشرفت کیفیت ارتقای در سنجش مهم

 آتانسو، و لمپریانو ؛2010بکر،جین و شوت ؛2011 وستا،دی و شرمیز ؛2011 سیندالر،
 شده، برشمرده هایآسیب به توجه ضرورت (2005 چان، و یون، لم، تیواری، ؛2009
  گردد.می احساس پیش از بیش

 بازنمایی به منجر مطالعه، این در کنندهمشارکت معلم 23 از نفر 14 ادراکات تحلیل
 گردید. آمواندانش برای توصیفی ارزشیابی برنامه بالقوه هایآسیب ینترمهم از یکی
 منصفانه و پایین دقت به نسبت والدین و آموزاندانش هایگالیه به اذعان ضمن آنها

 و آموزاندانش عملکرد بین هایتفاوت به توجه در توصیفی ارزشیابی برنامه نبودن
 بر ذهنیت این مخرب اتأثیرت ،توانمند و شایسته آموزاندانش شناسایی ویژه به

 ها برنامهآسیب و هانگرانی ینترمهم از یکی عنوان به را موزانآدانش پیشرفت
 آن، به توجهیبی و فعلی روند تداوم صورت در که برشمردند توصیفی ارزشیابی

 جدی هایچالش با را آموزاندانش روان سالمت و یادگیری یاددهی فرایند تواندمی
 نشان (2008) هوشنگ و چونگلینگ انگ، آنجال کلی،اونگ مطالعه نتایج نماید.مواجه

 ارزیابی، هایمالک در وضوح و 1منصفانه عملکرد ارزیابی نظام وجود به باور که داد
 عدم دیگر، سوی از دارد. انگیزش ارتقای و مندیرضایت افزایش در مهمی نقش

 عملکرد و ذهنیت باورها، بر را ناپذیریجبران تبعات سنجش، در عدالت رعایت
 (،2008) 2سواتن و مارتین وودفیلد، بریگز، زعم به گذارد.می برجای آموزاندانش
 بودن عادالنه و سنجش هایمالک بودندقیق بر مبنی آموزاندانش ذهنیت و باور

 در آنها مشارکت افزایش در بسزایی نقش آنها، دهینمره یا بندیدرجه هایشیوه
 بر مبنی احساسی آموزاندانش ذهن در کهصورتی در دارد. یادگیری یاددهی فرایند
 گیرد،شکل غیرعادالنه هایروش یا قضاوت در سوگیری غیردقیق، هایمالک وجود

 به (.2012 )پاپام، دهد قرار خود الشعاع تحت را آموزاندانش عملکرد بشدت تواندمی
 ضمن که است حدیبه معلمان، سنجش بودن ناعادالنه اتأثیرت (2001) راگ زعم

 دوران تا را خشم عمیق احساس تواندمی آموزان،دانش در تالش و عملکرد کاهش
 در (1387) نادی و پرورگل (.29)ص گذارد برجای آنها رفتار و ذهن در بزرگسالی

 دنیای وجود به آموزاندانش باور بین رابطه که رسیدند نتیجه اینبه خود مطالعه
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2. Briggs, Woodfield, Martin, Swatton 
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 استرس بروز با معلمان، عملکرد و مدرسه در محورعدالت رفتاری هایرویه و عادالنه
 در که میزانی به سخن، دیگر به است. منفی و معنادار ،مدرسه در آموزاندانش منفی
 عدالت ویژهبه و اطراف دنیای بودن ناعادالنه و کافی دقت فقدان به باور آموزاندانش

 و منفی استرس میزان همان به گیرد، شکل معلم هایارزیابی و عملکرد در رفتاری
 ضرورت یافته این یابد.می افزایش آموزاندانش عملکرد بر (1)دیسترس مُخرب

 سنجشی هایفعالیت در عادالنه هایرویه کارگیریبه و موجود وضعیت در بازاندیشی
 وجود به نسبت آموزاندانش احساس به دهندهشکل رفتارهای از دوری و معلمان
 عملکرد بر منفی استرس بروز از پرهیز منظوربه ناعادالنه هایقضاوت و تبعیض

 دقیق شناسایی در مناسب سازوکارهای از استفاده لزوم و یکسو از را آموزاندانش
  شود.می متذکر را، فعال و توانمند شایسته، آموزاندانش

 ذوق و شوق کاهش» است. معلمان به مربوط احتمالی هایآسیب از دیگری بخش
 معلمان شدنشناخته برای مناسب سازوکار نبود دلیلبه آموزشی هایفعالیت به معلمان
 روند اجرای از ناشی ،برشمرده هایآسیب ینترمهم از ،«معلمان دیگر از تالشگر
 معلم 23 از نفر چهارده سوی از که است معلمان برای توصیفی ارزشیابی برنامه کنونی

 آسیب، این یافتن عینیت که دادنشان تردقیق هایبررسی گردید. معرفی شده،مصاحبه
 به نسبتآنها  از برخی بین در تفاوتیبی احساس بروز درمؤثر  علل از یکی عنوانبه

 تشدید همچنین و ضعیف آموزاندانش وضعیت ویژهبه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت
 تحلیل است.بوده گذارتأثیر زحمتکش، و متعهد معلمان بر روانی فشار نوعی

 و شودنمی دیده هاتالش اینکه بر مبنی احساسی وجود که دادنشان معلمان هایدیدگاه
 موفق، کمتر یا کارکم معلمان با کاربلد و زحمتکش معلمان عملکرد بین تفاوت

 است.شده آنها بین در منفی انرژی بروز و سرخوردگی نوعی باعث شود،نمی مشخص
 در منصفانه و دقیق سازوکار وجود برای معلمان نیاز احساس به اذعان و توجه چرایی
 شدن دامنگیر و بروز دلیل،به که شودمی درک قابل وقتی معلمان، عملکرد ارزیابی

 ارزشیابی برنامه در گذشته هایسال در که هاییپایه آموزاندانش در سوادیکم
 انجام در کاریکم بر مبنی همکاران بین پنهان درگیری نوعی اند،داشته قرار توصیفی
 خصوص این در است.آمده وجود به گذشته، هایسال در آموزاندانش درسی تعهدات

 خستگی" نماید. ترسیم را واقعیت از بخشی تواندمی 17 شماره معلم دیدگاه به توجه
 شده، برابر چند زحمتم و شده بیشتر کارام حجم اینکه با بینم،می وقتی میشینه، تنم تو
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 این نمیکنن،... نگاه بهش هم خوبی دید با همکارا، بعضی تازه نمیشه، توجه بهش
 کار کیفیت به نسبت اعتماد کاهش سخن، دیگربه "دارم بدی خیلی حس وقتا،

 نبودن متعهد یا و هافعالیت نبودن اثربخش تدریس، در کاریکم بر مبنی همکاران
 تا گردیدهباعث درسی، هایسرفصل همه رعایت یا آموزاندانش یادگیری به نسبت
 ماهیت به بنا که استحالی در این و گرددتحمیل معلمان بر ،پنهانی فشار نوعی

 معلمان زحمات کار، حجم لحاظبه ابتدایی، آموزش نظام در ارزشیابی اخیر رویکرد
 به (،1987) ولزن و راسل مطالعه در یافته این (.1393 )صالحی، است شدهچندان دو

 همکاران حمایت از که معلمانی داد، نشان آنها مطالعات نتیجه است.شده تأیید شکلی،
 به نسبت بیشتری مثبت نگرش و کمتر هیجانی خستگی اند،بوده برخوردار خود

 بوده باالتری سطح در نیز، آنان در فردی موفقیت احساس و اندداشته آموزاندانش
 رسد،می نظر به بنابراین (.1388 آرزومندی، و احمدی، پرداختچی، از نقل )به است

 یکسو، از طرح ماهیت از گرفته تنشأ هایفعالیت تنوع از ناشی کار فشار افزایش
 معلمان بین در پنهان دلخوری و درگیری بروز مورد در معلمان از برخی گزارش

 به خود، قبلی هایپایه در کیفی فعالیت انجام عدم شائبه دلیلبه ،تحصیلی هایپایه
 باشد. شده معلمان برای متعددی هایاسترس بروز به منجر پنهان، روانی فشار همراه

 و امکانات ها،کالس آموزاندانش تعداد بین که است گرفته شکل حالی در مسئله این
 منجر عوامل، این تمامی و 1دارد وجود ناچیزی تناسب طرح، الزامات با مدارس فضای

 در محقق خصوص، این در است.شده معلمان بر جسمانی و روانی فشار تشدید به
 پیگیری برای باال سابقه با معلمان از نفر چند اقدام یا تصمیم از ها،مصاحبه جریان

  گردید. مطلع شرایط، این از رهایی و موعد ازپیش بازنشستگی درخواست
 آن الزامات تناسب ضرورت ای،نقشه و طرح هر موفقیت در عوامل ترینکلیدی از

 و مختلف هایحوزه اندیشمندان را مسئله این است. سازمانی بلوغ و محیطی شرایط با
 برنامه .اندتأیید نموده پژوهشی هاییافته و آموزش سنجش حوزه متخصصان ویژهبه

                                                                                                                                      
نفر  35های ابتدایی در مدارس مورد مطالعه، حدود آموزان در کالسها نشان داد متوسط تعداد دانشبررسی .1

(، 1387) حیدری مطالعه است که بر اساساین در حالی. است و با استاندارد حداقلی الزم، فاصله بسیاری دارد
های دوم و سوم پایه نفر و برای 15تا  10اول، بین  پایه برای اجرای طرح توصیفی در وزانآمدانش تعداد مناسب

( 1382( و حسنی )1388حامدی ) هایها از سوی دیگر با نتیجه پژوهشاین یافته. است نفر 20تا  15و چهارم، 
قرار  راستا یک در بودند، کرده بیان طرح اجرای اساسی مشکالت از را مناسب تجهیزات و امکانات که کمبود

( نیز در پژوهش خود، به عدم قابلیت اجرای الگوی ارزشیابی توصیفی برای 1390) میرزامحمدی. دارد
 .نمایددانش آموز، اذعان می 20تا  15های باالتر از کالس
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 پیشنهاد هایرویه و اهداف المللی،بین پیشینه انداز،چشم لحاظ به توصیفی ارزشیابی
 و شرایط با تناسب عدم رسدمی نظر به اما دارد، قرار قبولی قابل وضعیت در شده،

 از هاییبخش ایسلیقه و ای،جزیره اجرای موجود، افزاریسخت و افزارینرم امکانات
 تا است گردیده باعث نیاز، مورد سازیفرهنگ و نفعانذی باورهای به توجه بدون ،آن

 پیشرفت بر خصوصبه و آموزشی نظام به را ایگسترده منفی عواقب و تبعات
 اشتباه (1378) وایلی و تاشمن گفته براساس نماید. تحمیل آموزاندانش تحصیلی

 شود. غفلت آن اجرایی روند از و تأکید تغییر، محتوای بر تنها که است آن بزرگ
 از )نقل است تغییر اندیشه خود سنگهم کند،می اداره را تغییر که فرآیندی اهمیت
 طرح در قوت نقاطبرخی  وجود با (.1390 ،مولوی و جعفری ،شریف ،پوربیرمی

 تعمیم ویژهبه و کارگیریبه رسد،می نظر به (،1393 )صالحی، توصیفی ارزشیابی
 مدارس از بسیاری در که شرایطی در کشور، هایاستان همة در طرح این عجوالنه
 رد،شته و نداندا وجود ،طرح موفق اجرای برای الزم امکانات حداقل کشور،
 اجرای در موفقیت برای اساسی الزامات به توجهیکم .استصحیح نبوده تصمیم

 و خواسته آثار بررسی صرفاً و آن قوت نقاط سازیبرجسته و تمرکز طرح،این
 و سالمت برای را دامنگیری تبعات تواندمی ناخواسته، و جانبی آثار به توجهیکم

 امید باشد.داشته همراه به بدیل کشوربی انسانی هایو سرمایه آموزشی نظام پویایی
 اجرای از ناشی هایآسیب ینترمهم از بخشی باشد، توانسته مطالعه این رودمی

 و واکاوی با و گذارده نمایش به را توصیفی ارزشیابی برنامه نامطلوب و نامتقارن
 اقدام و تصمیم فضای شدن روشن به معلمان، زیسته تجارب و ادراکات بازنمایی
 آموزش نظام بالندگی ویژهبه و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام بهبود برایمناسب 
 نماید.کمک جامعه، درساز تحول و زمینه آموزشی نظام رکن ینترمهم عنوانبه ابتدایی

 

 موجود وضعیت بهبود برای کاربردی پیشنهادهای از برخی
 را تعمیمی قابل نتایج تواندنمی ها،سوژه از محدودی نمونه با کیفی مصاحبه هرچند

 در مانده مغفول عموماً و پنهان هایالیه تواندمی اما باشد، برداشته در آماری لحاظبه
 معلمان مشکالت از ایرشته حاضر، پژوهش نتایج نماید. آشکار بیشتر را حوزه این
 و سریع ترمیم و مدیریت باز نیازمند که نمود آشکار را آن از بعد و تدریس هنگام در

 در کیفی هایپژوهش ماهیت دلیلبه است. اثرگذار نهادهای توسط هوشمندانه
 جزئیات شناسایی لحاظ به مطالعه، این هاییافته ،و خلق شناخت عمیق نگریژرف
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 آموزان،دانش تحصیلیافت یا پیشرفت برآنها  اثرگذاری و موجود هایآسیب به مربوط
 حاضر پژوهش در دارد. تفاوت حوزه، این در شدهانجام کمّی هایپژوهش از برخی با

 و هاهمقال غالب رویکرد و اصلی هایگزاره که آنجا از و سویک از تا گردید سعی
 محوریت با توصیفی، ارزشیابیاثربخشی  حوزه در شده منتشر پژوهشی هایطرح

 اثرات سازیبرجسته و گیریاندازه شناسایی، منظوربه و گراهدف رویکردهای
 توجه با و سو، دیگر از و است،بوده معلمان، و آموزاندانش عملکرد بر طرح قصدشده

 هرگونه از فارغ و ابتدایی، آموزاندانش سالمت ماهیتی و موقعیتی هایحساسیت به
 معرفی و شناسایی بر معلمان، زیسته هتجرب از گیریبهره ضمن و ذهنی قضاوت

 گردید تالش سخن دیگر به گردد. تمرکز طرح اجرای از ناشی یتهدیدها و هاآسیب
 و هاچالش کاهش و موجود وضعیت ارتقای منظور به عمیق، شناخت کسب ضمن تا

 به توجه گردد. پیشنهاد راهکارهایی توصیفی، ارزشیابیبرنامه  هایآسیب تشدید
 و تشدید از جلوگیری و موجود شرایط بهبود در تواندمی زیر پیشنهادهای و راهکارها

  باشد. رهگشا شده، برشمرده هایآسیب تعمیق
 جسمی و روانی فشار نوعی بروز موضوعیت با واقعیتی کشف به توجه با ـ1

 مسئله این تشدید از جلوگیری منظور به تا دارد ضرورت ابتدایی، معلمان بر پردامنه
 کاهش برای راهکارهایی و پذیرفته انجام جامعی و مستقل هایپژوهش بعدی، تبعات

 با شودمی پیشنهاد همچنین . شود. گرفته نظر در معلمان شرایط بهبود و فشار این
 جامع ایمطالعه صوری، و فرمایشی هایپژوهش از فارغ و کیفی هایروش از استفاده

 شود. اجرا و صورتبندی معلمان، بر فضا این گیریشکل فرایند و میزان نحوه، بر
های فراگیر در سطح ملی برای با توجه به فقدان سازوکار مناسب برای سنجش -2

آموزان شایسته و دقیق، نسبت به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشکسب شناخت 
رود نقش منفی توانمند از یکسو و مدارس موفق از دیگرسو و تبعاتی که احتمال می

شود سازوکاری برای پایش میزان و در بالندگی نظام آموزشی داشته باشد؛ پیشنهاد می
طور هماهنگ و ملی هآموزان و شناسایی مدارس موفق بکیفیت سواد علمی دانش

عمل های مرتبط با این مسئله، جلوگیری بهاندیشیده شود تا از بروز و تعمیق آسیب
توجهی به ایجاد سازوکاری برای شناسایی و است کم ن دادهالمللی نشاآید. تجربه بین

 شودانجام می تشویق مدارس، نظیر آنچه به عنوان اعتبارسنجی در کشورهای پیشگام
 .بینجامداز سوی این مراکز  به افت کیفیت نظام آموزشی و خدمات ارائه شده تواندمی
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 برنامه اثرات به معلمان از ایگسترده بخش در بدبینانه نگاه بروز به توجه با -3
 معلمان مشارکت تأثیر گرتأیید پژوهشی شواهد همچنین و یکسو از توصیفی ارزشیابی

 هایچالش یافتن کاهش ها،طرح موفقیت در آنها باورهای و ادراکات به توجه و
 و سارافیدو ؛2014 )کریستین، معلمان در پذیریمسئولیت احساس ارتقای و روپیش

 سازوکارهایی تمهید با شودمی پیشنهاد ،1(2012 نیر، و بوگلر ؛2013 چادزینیدیس،
 فرایند در معلمان فرمایشی، و مقطعی حرکات و گراییسلیقه از دور به و منسجم
 معلمان صنفی اتحادیه ایجاد با توانمی منظور بدین شوند. داده مشارکت گیریتصمیم

 در آنها مشارکت و سازیآماده ،توجیه به نسبت آنها، علمی هایانجمن همچنین و
 برداشت. تریمؤثر هایگام امور، شدن نهایی و تدوین فرایند
 در و هوشیاری ارتقای بر استرس از سطحی مثبتِ کارکرد اینکه به توجه با -4
 است،شده گرفته قرار تأیید مورد آموزان،دانش عملکرد و یادگیری افزایش نتیجه

 یادگیری به نسبت و آموزش ارائه از قبل آموزاندانش اگر که استداده نشان مطالعات
 هرچند کنند، مسئولیت احساس معلم، ارزشیابی نحوه و یافتهتخصیص تکالیف خود،

 أثیرت آنها عملکرد و یادگیری کیفیت بر امر این ،همراه باشد استرس کمی با مسئله این
 است آموزش فرایند در استرس وجود است، خطرناک آنچه گذارد.می برجای مثبت

 دشومی پیشنهاد شده، ارائه شواهد به توجه با باشد. داشته مُخرب اتأثیرت تواندمی که
 یا وقوع از پس علّی روش به پژوهش بر مبتنی و جامع ایمطالعه صورتبندی با تا

 بر یادگیرییاددهی فرایند حین و قبل استرس از میزانی وجود اثرات ها،روش سایر
 در موضوع، این حساسیت به توجه با همچنین .شود بررسی آموزاندانش عملکرد
 گردد. مدلسازی تحصیلی، عملکرد بر اثرگذاری این چگونگی دیگر، ایمطالعه

 ذهنیت تأثیر ویژهبه و سویک از معلمان بسیار هایگالیه ابراز به توجه با ـ5
 و پرتالش معلمان عدم تمایز و عملکرد ارزیابی نظام بودن غیرمنصفانه به معلمان

 دقیق، سازوکار یا نظام سازیپیاده و طراحی ضرورت کار،کم معلمان از دهمتع
 منظوربه معلمان عملکرد ارزشیابی در باال اجرایی ضمانت با و چندمنبعی منصفانه،
 منفی، احساس تشدید از جلوگیری و تالشگر و متعهد معلمان از تقدیر و شناسایی
 منسجم پژوهشی شودمی پیشنهاد همچنین است. دوچندان عملکرد، کاهش و دلسردی

 سالمت معلمان، عملکرد بر ذهنیت این هایچالش و هاآسیب تبعات، بررسی برای
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 آموزاندانش برای شده ارائه درسی تکالیف کیفیت بر ویژهبه و آنها جسمانی و روانی
 گردد. بندیصورت آموزاندانش تحصیلی پیشرفت کیفیت و میزان نهایت در و

 امور در ظاهرسازی فرهنگ تشدید بر مبنی معلمان از برخی گالیه به توجه با ـ6
 هایفعالیت غلبه دلیلبه معلمان از برخی رفتار در صداقت میزان کاهش و آموزشی
 منظوربه تا داردضرورت ،ناشی از اجرای نامتقارن برنامه ارزشیابی توصیفی صوری

 و مستقل هایپژوهش بعدی، تبعات شدن حاد و بروز ،مسئله این تشدید از جلوگیری
 شود. گرفته نظر در پدیده این کاهش برای راهکارهایی و پذیرفته انجام جامعی

 فرایند کشف برای ،هاداده از برخاسته نظریه روش براساس شودمی پیشنهاد همچنین
 .شود اجرا و بندیصورت ایمطالعه وضعیت، این گیریشکل تبعات و

 در نفر(، 23 از نفر 18) معلمان اکثریت کنندهنگران گزارش به توجه با -7
 به نسبت ابتدایی آموزاندانش تالش انگیزه و حساسیت شوق، کاهش خصوص
 این بهبود برای اجرا قابل و منطقی تدابیری تا دارد ضرورت تحصیل، و یادگیری
 در اصیل سنجش بالقوه هایظرفیت از استفاده شود. اندیشیده کنندهنگران وضعیت

 رود.می شماربه تدابیر ترینمناسب از یکی آموزان،دانش در فعالیت و شوق ایجاد
 نبود از ناشی منفی پیامدهای خصوص در مستقل پژوهشی شودمی پیشنهاد -8

 بندیصورت موفق، مدارس و آموزاندانش معرفی و شناخت کسب برای سازوکاری
 گیرد. قرار بررسی مورد نیزملّی  هایآزمون شدنعملیاتی چگونگی همچنین گردد.
 ارزشیابی برنامه اثرات گزارش در سوگیرانه هاییافته وجود به توجه با -9

 ایمطالعه با تا دارد ضرورت شده، منتشر هایهمقالها و طرح ازی بخش در توصیفی
 مورد زمینه، این در شده انجام مطالعات هایانحراف متقن، هایارزشیابی فرا و فراگیر

 آید. عمل به جلوگیری 1کاذب ارزشیابی فرهنگ شدن فراگیر از تا گیرد قرار کنکاش
 اثرات مطالعه بر داخلی هایپژوهش از برخی تمرکز و کیدتأ به توجه با -10

 شودمی پیشنهاد ناخواسته، اثرات به توجهیکم و توصیفی ارزشیابی برنامه شدهخواسته
 اجرای از ناشی ناخواسته اتأثیرت و پنهان پیامدهای خصوص در جامع ایمطالعه
 ناخواسته، منفی اثرات شناسایی با و درآید اجرا به توصیفی ارزشیابی برنامه

 فراهم ممکن، وضعیت سمت به حرکت و موجود وضعیت بهبود برای راهکارهایی
 گیریتصمیم تا شود اجرایی و اندیشیده تدبیری و سازوکار شودمی پیشنهاد ضمناً آید.
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 موارد جمیع رعایت بر مبتنی آموزشی، نظام در اجرا معرض در هایطرح خصوص در
 شناسی،زبان شناسی،زمان شناسی،روش نیازشناسی، شناسی،مخاطب هفتگانه
 باشد. شناسیپیامد و شناسیموقعیت
 تحصیل، فرایند از(فید)مُ زاچالش استرس کامل حذف مخرب تأثیر به توجه با ـ11

 مبتنی جامعه فضای در سازندهرقابت برای آموزاندانش سازیآماده اهمیت همچنین و
 ایمطالعه شودمی پیشنهاد، اصیل سنجش نظری مبانی و پیرامون دنیای هایواقعیت بر

 عملکرد بر آموزاندانش تحصیلی استرس افراطی کاهش اثرات خصوص در جامع
 فراگیر، نگاهی و هوشمندانه تعاملی با رودمی امید شود. اجرا آنها تحصیلی

 استرس یافتن شدت و بروز از یکسو از تا شود گرفته کار به و تدوین راهکارهایی
 شود. جلوگیری ،آن افراطی حذف سو دیگر از و تحصیلی مُخرب
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 منابع
 ،علم. انتشارات تهران: .عمل تا نظریه از کیفی پژوهش (.1391) خدیجه ابوالمعالی  
 هایروش (.1386) هوشم صلصالی، و رورس پرویزی، حسن؛م باقری، حاج ادیب 

 بشری. انتشارات تهران: کیفی. تحقیق
 ،مراحل و فنون کیفی پژوهش مبانی (.1390) جولیت کوربین، و انسلم استراوس 

  نی. نشر تهران: افشار. ابراهیم ترجمه ؛ایزمینه نظریه تولید
 ،اصغرعلی سوادی، و ابوذر پایدار، سیدعلی؛ بدری، الدینرکن ؛عبدالرضا افتخاری 

 )مطالعه آن موانع و ابعاد و زندگی، پیشرفت از روستاییان ادراکات تحلیل (.1391)
 .73 -51: (3) 3 ،روستایی هایپژوهش جیرفت(. دشت دوساری روستای موردی:

 ،رویکردهای آمیخته؛ و کیفی تحقیق هایروش بر ایمقدمه (.1389) عباس بازرگان 
 دیدار. نشر تهران: .رفتاری علوم در متداول

 ،شناسیمعرفت زیربنایی فلسفی هایدیدگاه به توجه ضرورت (.1384)عباس  بازرگان 
 و پژوهش کیفی هایروش بر تأکید با تحقیق روش انتخاب برای انسانی علوم در

 دکترعلی نکوداشت مناسبت به تربیتی: علوم مقاالت( )مجموعه .آموزشی ارزشیابی
  سمت. انتشارات تهران: .(.50-38 )صص کاردان محمد

 (.1390) حسین ،مولوی و مسیدابراهی ،جعفری ی؛مصطف ،شریف ی؛عل ،پوربیرمی 
 مدارس در توصیفی ارزشیابی طرح اجرای بر مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی

 .28 ـ1 :(2)1 ،درسی برنامه هایپژوهش کشور. ابتدایی دوره
 در مستمر هایارزشیابی وضع بررسی (.1384) مریم ،کاظمی و محمدعلی ،پرویزیان 

  .86-59 :(2) 21 ،تربیت و تعلیم فصلنامه .ابتدایی دوره
 طرح در مدارس هایکتابخانه جایگاه .(1385) ناهید ،میرحسینی و مهری ،پریرخ 

 علوم رشته ارشد کارشناسی نامهپایان ،رضوی خراسان استان در توصیفی ارزشیابی
 .تربیتی علوم دانشکده مشهد فردوسی دانشگاه ،رسانی اطالع و کتابداری

 ،رابطه بین (.1388) فریده آرزومندی، و غالمعلی احمدی، حسن؛محمد پرداختچی 
 تاکستان مدارس معلمان مدیران و کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی بررسی

 .50 -25 :(3)3  ،آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامه شهرستان،
 ابتدایی دوره معلمان شفاهی هایپرسش تحلیل و بررسی (.1389) کامران ،گنجی 

  .130-109 :(1) 6 ،تربیتی علوم در تازه هایاندیشه ،اسالمی آزاد دانشگاه سما مدارس
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 ناعادالنه، و عادالنه دنیای به باور (.1387) محمدعلی ،نادی و نمحس ،پرورگل 
 سالمت در پژوهش .مدرسه در منفی استرس و ارزیابی در عدالت رفتاری، عدالت

  .61-51:(2)2ی، روانشناخت

 بررسی (.1392) مجید ،دامنپاک و حسین ،مهمویی منیؤم ؛محمدعلی ،پیرکمالی 
 پیشرفت و نگرش انگیزش، با تجربی علوم معلمان خودکارآمدی سطح بین رابطه

 و )دانش درسی ریزیبرنامه در پژوهش ،ابتدایی پنجم پایه زانآمودانش تحصیلی
  .135-123 (:37) 10 ،درسی ریزیبرنامه-تربیتی علوم در پژوهش

 رابطه (.1386) بهمن ،نجاریان و الدینمیرصالح ،عنایتی ؛حسن ،احدی با؛فری ،حافظی 
 عملکرد با یادگیری انگیزش و فرسودگی پیشرفت، مانع استرس چالش، استرس یعلّ

 شناسیروان در پژوهش و انشد ،اهواز اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در تحصیلی
 .166-145 :(32) 9 ،کاربردی

 ،و آموزش دفتر تهران: توصیفی. ارزشیابی اجرای راهنمای (.1382) محمد حسنی 
 .دبستانی پیش پرورش

 توصیفیـکیفی ارزشیابی اجرای یابیزمینه (.1386) غالمعلی ،احمدیو  محمد ،حسنی 
 .122-85 :(23) 6 ،آموزشی هاینوآوری .تهران شهر ابتدایی مدارس در

 ،درخصوص والدین و معلمین نگرش بررسی (.1390) الساداتفهیمه حسینی 
 سالمت و یادگیریـیاددهی فرآیند بهبود در توصیفیکیفی ارزشیابی کاربست

 تحصیلی سال در تهران شهر اول پایه ابتدایی مدارس زانآمودانش ـروانیروحی
 تهران. معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان .89ـ90

 ،اولپایه از توصیفی ارزشیابی طرح اجرای مشکالت بررسی (.1387) جعفر حیدری 
 معلم.تربیت دانشگاه ،ارشدکارشناسینامهپایان ،ایالم استان ابتدایی مدارس درچهارم تا
 توصیفی بازخوردهای ئهارا و تهیه عملی راهنمای و اصول (.1389) ایرج خلق،خوش 

 امروز. جوان انتشارات تهران: .درس کالس در

 تدوین و طراحی الگویی برای (. 1385) محمدمهدی ،اسالمیهو  ایرج ،خلقخوش
 5 ،های آموزشینوآوری .ارایه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی

(18) :57-78 . 
 آزمایشی اجرای ارزشیابی گزارش (.1389) پاشاحسن ،شریفی و ایرج خلق،خوش 

 کشور. آموزشی مناطق از برخی ابتدایی پنجم و چهارم هایپایه در توصیفی ارزشیابی
 .وتربیت تعلیم پژوهشکده ،پژوهشی طرح
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 ارزشیابی آزمایشی اجرای ارزشیابی (.1385) پاشاحسن ،شریفی و ایرج ،خلقخوش 
 فصلنامه (.1384-85) کشور آموزشی مناطق از برخی ابتدایی مدارس در توصیفی

 .147-117 :(4) 22 ،تربیت و تعلیم
 ،به روستا ارتقای (.1388) فاطمه احمدی،و  حسین منصوریان، محمدرضا؛ رضوانی 

 .7 ،روستاییهایپژوهشفصلنامه محلی. ساکنانزندگیکیفیت بهبود در آن نقش و شهر
 تجارب (.1389) سیدابراهیم ی،جعفرمیرشاه و سنرگ ،آرایکشتی مه؛فاط ،فردزمانی 

 درسی ریزیبرنامه در پژوهش ،توصیفی ارزشیابی طرح اهداف از ابتدایی معلمان
 .52-39 :(25) 7 ی(،درس ریزی برنامه ـ تربیتی علوم در پژوهش و )دانش

 ،چاپ(. )زیر محسن یکتا،شکوهی و ناهید صادقی، عباس؛ بازرگان، کیوان؛ صالحی 
 طرح استقرار از ناشی قوت و ضعف نقاط از معلمان باورهای و ادراکات تحلیل

 .آموزشی هاینظام در پژوهش فصلنامه ابتدایی؛ مدارس در توصیفی ارزشیابی
 و نظری دانش (.1388) رحیم ،ادری و کوروش ،واجارگاه فتحی ؛محبوبه ،عارفی 

 شهر ابتدایی دوره معلمان یادگیری: نظریه از ابتدایی دوره معلمان ایحرفه هایمهارت
 .52-31 :(30) 8 ،آموزشی هاینوآوری فصلنامه .همدان

 ،عنوانبه سنجش هایمؤلفه آموزش أثیرت (.1389) اکرم مظلومی، و محمد عسگری 
 راهنمایی سوم سال دختر زانآمودانش ریاضی پیشرفت و خودپنداره بر یادگیری

 .53-27 (:1) 4  ،تربیتی گیریاندازه فصلنامه ،اراک
 موضوع از معلم دانش میزان أثیرت (.1384) اکبرعلی ،سیف و سولر ،کردنوقابی 

 تربیتی شناسیروان مجله ،زانآمودانش یادگیری و مطالب بیان نحوه بر تدریس
 .33-13 :(2) 1 (،تربیتی علوم و )روانشناسی

 آموزش بررسی (.1386) نرگس ،حسینی و وحیده نوروزی، حسین؛ ،آبادیلطف 
 - علمی فصلنامه .ایران در تربیتی علوم و شناسیروان در پژوهش شناسیروش

 .140-109 (:21) 6 ،آموزشی هاینوآوری پژوهشی
 ،و نگاریمردم روش پارادایمی مبانی (.1387) مهدی رضایی، و احمد محمدپور 

 پژوهش فصلنامه عملی، هایشیوه و نظری اصول کیفی: پژوهش در ایزمینه نظریه
 (.18و 17) 6 ،همدان سینای بوعلی دانشگاه انسانی، علوم

 ،طرح و منطق ،1 روش ضد کیفی، تحقیق روش (.1390) احمد محمدپور 
 شناسان.جامعه انتشارات تهران: کیفی. شناسیروش

 ،مطالعات ،هانشانه مصرف و پاساژ زنان، (.1389) مریم بهمنی، و احمد محمدپور 
 .72-41 :47 ،زنان راهبردی
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 دوره معلمان دانشجو مطلوب ایحرفههایصالحیت (.1391) اعظم ،نژادمالیی 
 62 ـ 33 :(44) 11، آموزشی هایوآورین فصلنامه .ابتدایی آموزش

 وضعیت بهبود برای مناسب مدل هئارا (.1387) پاشاحسن ،شریفی و فرانک ،موسوی 
 4 ،تربیتی علوم در تازه هاییشهاند ،ابتدایی مدارس معلمان راهنمایی نظام موجود

(1): 109-136. 
 ،ارزشیابی طرح اجرایی مشکالت و موانع بررسی (.1390) محمدحسن میرزامحمدی 

 ،آن کیفیت بهبود برای پیشنهاداتی ارائه و زنجان استان ابتدایی مدارس در توصیفی
 زنجان. استان پرورش و موزشآ سازمان پژوهشی، طرح

 ،(.1389) سعیدسیف درخشنده، و عباس ابوالقاسمی، اعظم؛ راستگو، یوسف؛ نامور 
 بر سنتی ارزشیابی و توصیفی کیفی ارزشیابی اجرای اثربخشی مقایسه و بررسی
 .152-143 :(12) 3 ،تربیتی علوم ،ابتدایی آموزاندانش اجتماعی هایمهارت

 و هاویژگی رابطه (.1388) جواد ،ایاژه و الهه ،حجازی ؛شهرام ،هریس وکیلی 
  ،تربیتی علوم و شناسیروان مجله ،زانآمودانش تحصیلی پیشرفت با معلم کارآمدی

39 (3): 171-918. 
 خالقیت شکوفایی آموزشی موانع بررسی (.1389) علی ،امینی و نجمه ،وکیلی 

 هلیالن منطقه پرورش و آموزش ابتدایی معلمان دیدگاه از ابتدایی دوره زانآمودانش
 :(4) 1 ،آموزشی مدیریت تحقیقات فصلنامه .88-89تحصیلی سال در ایالم استان در

183-202. 
 ،سمت تهران: .کیفی پژوهش عملی راهنمای (.1385) حیدرعلی هومن. 
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