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 کیفی پژوهش: ارزشیابی توصیفیاجرای  روایت معلمان ابتدایی از

 
 امینه محبی امین

 بریصا رضا
 

 چکیده
ر طرح ارزشیابی توصیفی د دربارهمعلمان ادراک بررسی  ،اين پژوهشاز اجرای هدف 
در  کنندگانشرکتبود. نگاری پديدارابتدايی بود. روش پژوهش کیفی از نوع  هایهمدرس

ه با روش بودند ک 1395-96نفر از معلمان شهر سبزوار در سال تحصیلی  32پژوهش 
 افتهيساختار مهینبا استفاده از مصاحبه عمیق  هاداده. شدندتخاب ان هدفمند گیرینمونه

. از مجموع شد وتحلیلتجزيه و گزينشی محوری ،مرحله کدگذاری باز سهگردآوری و در 
ان آموزدانشدر کدهای محوری مربوط به  ی اين پژوهش،هايافتهکد مفهومی  127

انايی واد، مشخص نشدن تو، کم شدن استرس، کاهش سانآموزدانششدن  طلبراحت)
ی رها( و محوواقعی، سردرگمی، کاهش انگیزه تحصیلی، کاهش رقابت سازنده، جمعیت زياد

با  آموزدانشای عمل کردن، نبود امکان مقايسه سلیقه ،گیر بودن)وقت مربوط به معلم
یز ن لدين( و واها در ارزشیابیبرای معلمان کم انگیزه، دخالت مديريت فرصتايجاد  خودش،
د که قابل ترسیم است. نتايج پژوهش نشان دا و آگاهی والديننداشتن رضايت  در محور

ا ها را در رابطه بتوان اين ضعفاست که میهايی طرح ارزشیابی توصیفی دارای ضعف
 .کردبیان  ،دارد، معلم و والدين آموزدانشاثراتی که بر 

 
 نگاریپديدار شیابی توصیفی،زمعلمان، ار روايت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اند. زدههای آموزشی و ارزشیابی خود، دست به اصالحات کشورهای بسیاری در نظام

که بر اساس  شوندمیهای ارزشیابی جديد ديده کشورهای اروپای شرقی گرايش در
محور محور به ارزشیابی قابلیتتعريف معیارهای ملی و گذر از ارزشیابی دانش

تحوالت ايجاد شده در رويکرد (. 1389همکاران،  فرد وزمانی) اندگذاری شدهپايه
شناسی و برخی روان هایتحوالت در نظريه تأثیرارزشیابی از کمی به کیفی تحت 

شناسی دانش جديد روان تازهفلسفی معاصر است. يکی از رويکردهای  یهاديدگاه
در  آموزدانشعال يکرد بر نقش فرو اينگرايی است. در يادگیری رويکرد سازنده

مراد از يادگیری  ،. در اين ديدگاهشودمی دیتأکهای دانش خود ساخت زیساپابر
کسب دانش از بیرون نیست بلکه ساختن و بازسازی مستمر دستگاه شناختی و عاطفی 

 ایگونهبهدر رويکردهای ارزشیابی سنتی پیشرفت تحصیلی  .عمل است جهیدرنتو 
را به سمت انباشت حافظه و فهم مطالب و محتوای ان آموزدانشکه  سامان گرفته بود
 اين نحوه ارزشیابی تأثیرداد. جريان تدريس نیز به پیروی و تحت کتاب سوق می

 هاهدف ازجمله .(1393 همکاران، و یآران يیانتها) دکرمیهمین هدف را دنبال  بیشتر
آمادگی  ها وهای ارزشیابی توصیفی، مشخص کردن سطح توانايیو ضرورت

های ها و کاستیجبران نارسايی منظوربهريزی برای يادگیری و برنامهان آموزدانش
، انتخاب روش تدريس مناسب، شروع مناسب انآموزدانشهای دانستهمربوط به پیش

کردن  آگاه، انآموزدانشدر  نفساعتمادبهياددهی، ايجاد  -های يادگیریفعالیت
وسايل آموزشی و  مورد نیاز، اصالح و بهبود برنامه واز سطح عملکرد ان آموزدانش
 هایپژوهش(. 1393، الهی و همرنگ، فرج)زاهد بابالن ی تدريس استهاروش

که  هايیاندک است پژوهشاما  ؛زيادی درباره ارزشیابی توصیفی صورت گرفته است
 دهایرويکر سیطره به توجه . بارا بررسی کرده باشدبه روش کیفی ديدگاه معلمان 

آبادی، لطف) سو يک از شناسیو روان تربیتی علوم حوزه مطالعات در پژوهش کمی
حوزه  هایمقاله از درصد 96 دودح در دادند ( که نشان1386نوروزی و حسینی، 

ی به دست آمده از هايافتهکم  عمق واست  گرايانهکمی نوع از ايران، در شناسیروان
( و تعدد مطالعات کمی در حوزه بررسی اثرات 1389) بازرگان زعمبهمطالعات کمی 

 بازنمايی در دست آمده به رسد شناخت، به نظر میهاهارزشیابی توصیفی در مدرس

با  در اين پژوهش بدين منظور .نیست برخوردار کافی عمق از مطالعه، مورد پديده
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شده  بررسی ادراکات معلمان درباره فرايند ارزشیابی توصیفی ،استفاده از رويکرد کیفی
 است.

 
 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

با هدف  1382-83 نظام ارزشیابی توصیفی دوره ابتدايی در ايران، از سال تحصیلی
ايجاد تغییرات بنیادی در نظام موجود ارزشیابی و با عنايت به رويکردهای نوين در 

 اساس رب، انآموزدانشهای اثربخش ارزشیابی يادگیری و شیوه -فرايند ياددهی
دوره ابتدايی  هایهدر تعدادی از مدرس وپرورشآموزشدستورالعمل شورای عالی 

ارزشیابی ) یفیک( به مقیاس 0-20اين نظام بر تغییر مقیاس کمی ) دیتأکاجرا شد. 
 .(1389 همکاران، فرد و)زمانی توصیفی( و ارزشیابی پايانی به ارزشیابی تکوينی است

 اصالح برای و امتحانات از حاصل منفی پیامدهای به خپاس در توصیفی ارزشیابی طرح

ان آموزدانش تییترب و یلتحصی پیشرفت ريحشت و فتوصی هدف با ارزشیابی منظا
نقش  کاهش با نیارو شتابهد ،درس کالس در يادگیری ياددهی روند اصالح منظوربه

 ابعاد رد انآموزدانش شخصیت یلتحصی سرنوشت در کمی مقیاس و پايانی ارزشیابی

 عالی شورای در شناختی، حیطه باالی سطوح و جسمانی اجتماعی، عاطفی،
شورای عالی  679مصوبه جلسه ) درآمد جراا به و شد تصويب، وپرورشآموزش
 وپرورشآموزشکمیسیون معین شورای عالی  296و مصوبه جلسه  وپرورشآموزش
در  وپرورشآموزش عالی شورای معین کمیسیون 296 جلسه (. در12/6/1382مورخ 

 تحصیلی پیشرفت توصیفی ارزشیابی آزمايشی طرح برای هايیهدف 12/6/1382

 کیفیت بهبود -1 :از اندعبارت هاهدف اين .شد تصويب ابتدايی دورهان آموزدانش

 فرهنگ حذف برای مناسب زمینه دنکر فراهم -2 ؛يادگیری -آموزش يندافر

 ؛کتاب محتوای بر تأکید جای به وپرورشوزشآم هایهدف بر تأکید -3 ؛گرايیبیست
 تعیین در پايانی امتحانات مطلق حذف حاکمیت برای مناسب زمینه آوردن فراهم -4

 يادگیری -آموزش محیط بهداشت روانی افزايش -5 ؛انآموزدانش تحصیلی سرنوشت
 راان آموزدانش يادگیری استراتژی تنهانه ارزشیابی شیوه. (1382 ،یکاظم و )حسنی

 تأثیر تحت هم را همدرس در هاتیفعال انجام روش و هاتیفعالنوع  بلکه سازدمی متأثر

 انجام هایفعالیت و شرايط و هدف نوع اساس بر بايد دهد. نحوه ارزشیابی،می قرار

 هاهدف ارزشیابی، نحوه آموزشی، یهانظام برخی در . در حالی که،شود تعیین گرفته،

 و تأيید مورد علمی نظر از که دهدمی قرار تأثیر را تحت آموزشی هایفعالیت ويژهبه و
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در اين نوع ارزشیابی از ابزارهای متنوعی (. 1389نامور و همکاران، ) نیست مطلوب
فرايندی به  ی عملکردی، پوشه کار، ثبت مشاهدات، ارزشیابی تکوينی وهاآزمونمانند 

الگوی جديدی  ،ارزشیابی توصیفی .دشومیجای ارزشیابی پايانی و تراکمی، استفاده 
در کالس، درس را ياد بگیرند. ان آموزدانشتا  کندمیای را فراهم است که زمینه

ی پايانی و نمره، روند ياددهی و يادگیری را هاآزمونبنابراين به جای توجه افراطی به 
طفی و در راستای اين توجه، رشد عا دهدمیدر طول سال تحصیلی مورد توجه قرار 

(. 1395رضاپور، ) گیردمیرا نیز در نظر ان آموزدانشو اجتماعی و حتی جسمانی 
آثار ارزشیابی تکوينی بر يادگیری  های انجام گرفته در حوزهنتايج پژوهش

که اين نوع  است از نظر شناختی، اجتماعی و عاطفی گويای اين مطلبان آموزدانش
 ،1بوستون و بالک، ويلیام) یرندگان باشدارزشیابی بهتر توانسته است در خدمت يادگ

آوری، تحلیل گردهای آموزشی بر گويی نظامهای مربوط به پاسختالش راًیاخ(. 2002
جهت بهبود آموزش متمرکز شده است. بدين ان آموزدانشو استفاده از نتايج ارزيابی 

عات کافی اطال که بتوان دشومیارزيابی جستجو  برایيی هاروش هاهمدرسدر  ،منظور
نظام ارزيابی  ،. در پاسخ به اين امرآوردفراهم ان آموزدانش را درباره عملکرد واقعی

 3فايل و هالبرتمک همچنین .(2010 ،2و همکاران ول)میلیتجديدی شکل گرفته است 
ارزيابی تکوينی را روش  ،( جهت نیل به رويکرد ارزشیابی برای يادگیری2010)

ی سنتی بايد از هاروشاين امر بدين معنا نیست که  ،اين حال . باکنندمیمناسبی تلقی 
کلی حذف شوند، زيرا اين دو نوع ارزشیابی مکمل  طوربهنظام آموزش و سنجش 

محور آن است. وی ادراکات و  آموزدانشدر تعريف جديد يادگیری، يکديگرند. 
در اين  .دهدمی گرفته است در عمل بروز و آنچه را که ياد بخشیدهدانش خود را نظم 

يادگیرنده و والدين کمک ، ابزاری در خدمت يادگیری به معلم عنوانبهارزشیابی  ،میان
اند و ارزشیابی محصولی باشند که از ابتدا متوجه تولید آن بوده دکنندهیتولتا  کندمی

توصیفی با تحقق اين هدف در امر يادگیری ايجاد فرصت خطا کردن و تجربه کردن و 
تبديل نی برای يادگیری و لذت بخشیدن و وترمیم آن باعث ايجاد انگیزه در اصالح و

، ابری فروغی و علويجه کريمی ،آرایکشتی) آوردالعمر را فراهم میآن به عملی مادام
مرحله تکمیلی سنجش تکوينی، مستلزم اين است که هم در نقش معلمان و (. 1392

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Black, Williams & Boston 
2. Militello et al 
3. MacPhail & Halbert 
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 قاً یعممعلم بايد  عنوانبه (.2004 ،1ساتر) دتغییراتی ايجاد شوان آموزدانشهم در نقش 
آنکه ما  شرطبهقابلیت رشد و يادگیری را دارد  آموزدانشباور داشته باشیم که هر 

های فردی، تنها به دنبال نقطه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوت
ا شناسايی کند و به ها رابزاری استفاده کنیم که توانايی از و ردههاست، رها کضعف
گرايی از بین م که نمرهکنیفراهم  ایگونهبهبخشد و زمینه را  نفساعتمادبه آموزدانش

)کارشکی و  و اولیا همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت آموزدانشبرود و معلم، 
 (.1393همکاران، 

 
 پژوهش شناسیوشر

ی تحقیق کیفی است، هاروش از که نگاریپديداردر اين پژوهش از روش پژوهشی 
 نگاریپديدار هایپژوهشدر  کنندهمشارکتانتخاب  ازهدف  استفاده شده است.

ای دارند که مورد توجه اين مطالعه ی است که تجربه زيستهکنندگانمشارکتانتخاب 
. درباره تجارب خود صحبت کنند اندليما کنندگانمشارکت نيا وخاص است 

امکان دستیابی به  کهمتفاوت باشند  قدرآنبايد  دگانکننمشارکتاين  همچنین
 یگارودیس یامام) درباره يک تجربه خاص فراهم آيد فردمنحصربههای غنی و روايت

 هایهمعلمان مدرسنفر از  32 ،پژوهشاين در  کنندگانشرکت(. 1391و همکاران، 
گیری نمونه ،یریگنمونه وهیش بودند. 1395-96 ابتدايی شهر سبزوار در سال تحصیلی

خاص  یهاکنندهشرکتانتخاب آگاهانه  روش نيا. بود 3از نوع قضاوتی 2هدفمند
چین ها توسط پژوهشگر دستکنندهشرکت ،روش نيا. در است پژوهشگرتوسط 

مشخص دارای ويژگی يا پديده مورد نظر هستند يا غنی  صورتبهيا  چراکه، شوندمی
 یفیک پژوهشگر ،وهیش نير اد (.1391 جاللی،) از اطالعات در موردی خاص هستند

از آن  يیهاجنبه ای يموضوع مورد بررس نهیکه در زم کندمیتماس برقرار  یبا افراد
 ،4سونینکات )هامرسلی و هستندی کاف نسبتاًو شناخت مناسب و  اطالعات یدارا

در آن  که طرح ارزشیابی توصیفیانتخاب شد سبزوار  درسه مدرسه  ،رونيااز (. 1995
)زمانی که ادامه مصاحبه هیچ داده جديدی  گیری تا اشباع اطالعاتنمونه .شدمیاجرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Teresa 
2. Purposive Sampling 
3. Judgmental samplin 
4. Hammersley & Atkinson 
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، سابقه پژوهش کنندهمشارکت 32 از. اضافه نکرد( ادامه يافت پیشینی هادادهرا به 
. بودسال  1-10نفر بین  9سال و  20-30نفر بین  7 سال، 10-20بین  فرن 16 تدريس

نفر  13نفر زن و  19. بودندنفر فوق لیسانس  7مدرک لیسانس و  نفر از آنها دارای 23
استفاده  افتهيساختار مهین قیاز ابزار مصاحبه عم هاداده یگردآور منظوربه. بودندمرد 
در سه مرحله  (2008) 1نیتراوس وکوربسدار منسوب به اروش نظامبا ها مصاحبه .شد

ها اساس اين رويکرد تحلیل مصاحبهبر  .شدتحلیل  ینشيگز ومحوری  ،کدگذاری باز
متن مکتوب ) نظرمتون مورد  ،آزاد یکدگذار مرحله در. گرفتدر چند سطح انجام 

 .شد میتقس یترکوچک یخوانده و به اجزا ،پژوهشگر یها( به دقت از سومصاحبه
 یکدگذار . درشدندی بندو مقوله یپردازمفهوم سهيمقا یدائم نديفرا کياجزا در  نيا

و با  افتهی يشترینظم ب ،شده بودند يیشناسا نیشیپ مرحله در که يیهامقولهی، رمحو
که پذيرفت شکل صورت  نيبه ا نديفرا ني. اشدندمرتبط  گريکديبه  یديجد بیترک

يک کد  ،تيدرنها شد.شده و ارتباط آنها با هم روشن  يیشناسا تریکل یهامقوله
ی پژوهش است با عنوان ناکارآمدی هافتهيابندی روايتی از جمع درواقعگزينشی که 

 از معیارهای چهارگانه منسوب هايافتهاعتبار  نیتأم برایارزشیابی توصیفی ارائه شد. 
از  3اعتماد تیدر اين رابطه با عنوان قابل آنها ؛شد( استفاده 1985) 2گابا و لینکلنبه 

و  6پذيری، اطمینان5پذيری، انتقال4رعايت چهار معیار شامل: باورپذيری )اعتبار(
به  یابيدست یپژوهش برا نيا در. اندبردهنام  کیفیهای در پژوهش 7دپذيریيیتأ

در  کنندگانمشارکت. شداستفاده  8اعضا یکنترل از سو کیاعتبار پژوهش از تکن
چک کردن » قيطراعتماد هستند که از  تیقابل نییتع یافراد برا نيترموجه ،پژوهش

پژوهش، رونوشت مصاحبه و  نيکه در ا یاگونهبه. افتدیم اتفاق رام نيا «توسط اعضا
 .گرفتمیآنان قرار  اریاخت مطلعان در یهاپاسخمطرح شده و  هایپرسشاز  یگزارش

شد. سپس اصالحاتی که آنان در متن مصاحبه انجام داده بودند در نظر گرفته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Straus & Corbin  
2. Lincoln & Guba 
3. Trustworthiness 
4. Credibility 
5. Transferability 
6. Dependability 
7. Confirmability 
8. Member chek 
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از مجموعه  1فربه فیمثل توص يیهاکیانتقال با استفاده از تکن تیبه قابل دنیرس
و  یکدگذار ژهيو یهاهي، استفاده از روهاداده یگردآور طولی مطالعه شده در هاداده
 تیاز قابل نانیداده که به اطم لیموارد در مرحله تحل ريها و سانمادها، نشانه لیتحل

ل قاب یپژوهش برا ني. در ارديپذی( صورت م2003 ،2آندرياس) کندیانتقال کمک م
از  پژوهشتمام جزئیات  شدتالش  ،رواين. از شدفربه استفاده  فیاز توص بودن انتقال
 برایکامل شرح داده شود.  طوربه هادادهآوری و تحلیل گردتا فرايند   گیرینمونه
بدين منظور،  .شداستفاده  3انيتوسط همتا فیاز روش توص نانیاطم تیبه قابل یابیدست
قابل  ؛لف در اختیار يک نفر از مطلعان آموزش عالی قرار گرفتدر مراحل مخت هايافته
نظر دو فرد مستقل راجع  یمطالعه اشاره دارد و با همخوان جينتا تینیبودن به ع تأيید

 (. 1390 ،پورمحسن) شودیم دهیسنج هاداده یبه دقت، ارتباط و معن
 

 ی پژوهشهایافته
اج ستخراشناسايی و  یابتدايی، مضامینپس از پیاده کردن مجموع مصاحبه با معلمان 

از و محوری ای از کدگذاری ب( نیز نمونه1در جدول ) شده است. ارائهکه در ادامه  شد
نمايانگر  پژوهشی هايافتهی پژوهش ارائه شده است. هايافتهو گزينشی حاصل از 

 .است مدی نظام ارزشیابی توصیفیآناکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thick description 
2. Andreas  
3. Peer Debriefing 
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 ی پژوهشهایافتهحاصل از و گزینشی  محوری ،کدگذاری بازای از نمونه (1)جدول 

 محوری یکدگذار کدگذاری باز
 یکدگذار

 گزینشی
 انآموزدانشخیالی راحتی و بی -
 برای کسب نمره نکردن تالش -
 اطمینان از گرفتن نمره قبولی -

 
 شدن طلبراحت

 انآموزدانش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناکارآمدی
ارزشیابی سیستم 

در  توصیفی
دستیابی به 

تعیین  هایهدف
 شده

 استرس و ترس نسبت به نمره نداشتن -

کم شدن حس ناتوانی و ضعف آموزشی در  -
 انآموزدانش

 انآموزدانشايجاد شور و نشاط در  -

 
کم شدن استرس 

 انآموزدانش

 انآموزدانش یسوادیبتقويت  -

 کارکمان آموزدانشايجاد زمینه مستعد برای  -

 ضعف به نقاط قوت وان آموزدانشبردن نپی  -
 خود

 انآموزدانشکاهش سواد 

توانايی به  برحسبندادن نمره واقعی و  -
 آموزدانش

 خوب کالسان آموزدانشتضییع حقوق  -

قوی و ان آموزدانشبین  قائل نشدنتمايز  -
 ضعیف

 متوسط و خوب دران آموزدانشقرار گرفتن  -
 يک رده

 هایمیزان اشتباهات در درسندادن تشخیص  -
 مختلف توسط والدين

های واقعی شخص نشدن تواناییم
 انآموزدانش

 انآموزدانشسردرگم شدن  -

 م ارزشیابی توصیفی بانظا نداشتن انطباق -
 های بعدسال ارزشیابی

 دهیقوی از طیف نمرهان آموزدانش نارضايتی -

 17-20در طیف نمره آموزدانشتمايز بین  نبود -

 انآموزدانشسردرگمی 

 

 آموزدانشکم شدن انگیزه  -

 مستعدان آموزدانششدن انگیزه در  کم -

 جدی نگرفتن درس -

 
 کاهش انگیزه تحصیلی

 
 هاکاهش رقابت بین بچه -

 از قبولی خود آموزدانشاطمینان  -
 وسطقوی و مت آموزدانشنبود تفاوت زياد بین  -

 نسبت به درس یتفاوتیب -

 
 کاهش رقابت سازنده
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 محوری یکدگذار کدگذاری باز
 یکدگذار

 گزینشی
 پرجمعیت یهاکالس -

 سمتناسب با جمعیت کال یکمبود فضا -

 انآموزدانشتعداد زياد  -

با  هاهمدرس وضعیتهماهنگ نبودن  -
 ارزشیابی توصیفی هایهدف

 مثابهبهجمعیت زیاد کالس 
 مانع ارزشیابی

 

اختصاص زمان زياد برای نوشتن و پر کردن  -
 ارزيابی یهافرم

معلم به لحاظ زمانی برای پوشش دادن  چالش -
 محتوای کتاب

 گیر بودنوقت

 

 یریگاندازهای دقیق برای نبود پارامتره -

 شخصی معلمان در ارزيابی یهاقهیسلدخالت  -

 صوری یهاستیلپر کردن  -
 ای عمل کردن معلمانسلیقه

الزم برای دستیابی به  یهارساختيزنبود  -
 اصلی ارزشیابی هایهدف

با  آموزدانشنبود شرايط مطلوب برای مقايسه  -
 توانايی خود

ا ب آموزدانشنبود امکان مقایسه 
 خودش

ارزشیابی توسط  مرحلهبهمرحلهسختی ثبت  -
 معلمان

 انگیزهاز سوی معلمان کم یکارکم یسازنهیزم -

 نقش وضع معیشتی معلمان در کمبود انگیزه -

 انگیزگی معلماننبود امتیاز عامل کم -

برای معلمان  ایجاد فرصت
 انگیزهکم

آزاد نبودن معلمان برای اعالم مردودی  -
 آموزدانش

ی آمار قبول ارائهمديران به معلمان برای فشار  -
 باال

 یهاهيپاضعیف به ان آموزدانشسوق دادن  -
 باالتر

 ها در ارزشیابیدخالت مدیریت

 ها با ارزشیابی توصیفیناآشنايی خانواده -

از  بر اساس نمره آموزدانشتقاضای ارزيابی  -
 سوی والدين

 والدين و توجیه نبودن سردرگمی  -

 نیوالد یناآگاه
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 انآموزدانش شدن طلبراحت -1
و راحت  الیخیبدر اين ارزشیابی خیلی  انآموزدانش»: بودمعتقد  1معلم شماره 

 23 مارهشمعلم . «ندارند اآلنشدند و سعی و تالشی که در گذشته برای نمره داشتند 
ودش گیره به خیمقبول رو دونه که باالخره نمره قابل می آموزدانشوقتی »: بودمعتقد 

يه  و تندخیلی خوشحال هسان آموزدانش» :گفتهم  2معلم شماره  .«دهزحمتی نمی
  .«چون صد در صد قبول هستند جورايی مطمئن هستند

 ان آموزدانش استرس کم شدن -2
شیابی راضی نوع ارز نيا از باًيتقران آموزدانش» :اظهار داشت 11معلم شماره 

: فتنیز گ 27معلم شماره  .«نمره ندارند هستند چون استرس و ترس نسبت به کسب
خوب است ولی برای  شوندمیمضطرب که از نمره واقعی مطلع نان آموزدانشبرای »

و رشد خالقیت  . باعث ايجاد زمینه بروزشودمی قوی باعث نارضايتیان آموزدانش
وجه از بازخوردهای کیفی و توصیفی ت استفاده وهای فردی شده است و به تفاوت

 نشاط و شور و» :بوددر زمینه حذف استرس معتقد  19معلم شماره . «ه استشد
دارند و هر  و همه در امر يادگیری دخالت بیشتر شده استان آموزدانششادابی کل 

حس  و شودمیهايش با خودش مقايسه ها و توانايیبا توجه به فعالیت آموزدانش
ان آموزدانشرود و به بین می در حضور ديگران ازان آموزدانشناتوانی و ضعف 

 .«دهدمیپذيرش اشتباه و اصالح آن را  جرئتنهراسیدن از اشتباه و ريسک کردن و 
 سال طی در آموزدانش عملکرد که است اين هدف» :بیان کرد 3همچنین معلم شماره 

 ستا ممکن چون. شود ارزيابی دوره پايان امتحانی نمره اساس بر و شود سنجیده
ود. ش امتحان در آموزدانش شکست باعث مقطعی مشکالت استرس، انندم شرايطی
يش قدرت درک آورد و باعث افزارا پايین میان آموزدانشارزشیابی استرس  اين نوع

ال آخر س نکهيابه  آموزدانشامیدوار شدن  و فهم و يادگیری، از حفظ کردن مطالب و
 .«شودمیمردودی ندارد 

 ناآموزدانش کاهش سواد -3
 تقويت را یسوادیبارزشیابی توصیفی » :اظهار داشت 1در اين باره معلم شماره 

 زهیانگیبمستعد ان آموزدانشوجود دارد و  کارکمان آموزدانشزمینه برای . است کرده
 :گفت 1معلم شماره  .«شوندمی فکریبو  الیخیبضعیف ان آموزدانشو  شوندمی
در يک  20-17 با نمرهان آموزدانش و اندشده لایخیب و طلبراحتان آموزدانش»

درباره ضعف ارزشیابی  3معلم شماره . «گیرندمیدر يک رده قرار  14-10رده و 
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خیلی زرنگ حقشان ان آموزدانشکم شده و ان آموزدانشدقت » :بیان کردتوصیفی 
 های اين ارزشیابی واقعی نبودن نمرات و عدم آگاهیيکی از ضعف. شودمیضايع 
دوم و سوم  ،های اولارزشیابی برای پايهاين از نمرات واقعی خود است.  آموزدانش

ی که انآموزدانشباالتر مناسب نیست. چون  هایپايهدبستان مناسب است اما برای 
 تفاوتی احساس 20و 18برند. بین نمره خوب هستند به نقاط قوت خود پی نمی

 آموزدانش. ممکن است گیرندمیالی و حتی با يکی دو غلط هم نمره ع شودمین
سواد شدن به بی یطورنياو  تا نمره کامل بدون غلط بگیرد دسعی نکن وقتچیه

 آموزدانشتوجهی تفاوتی و بیبی» :نیز گفت 13معلم شماره . «ها کمک کرديمبچه
در  شودمیدر کشور اجرا  روش نيازيادتر شده. با توجه به اينکه چند سالی است که 

سواد و بیاز لحاظ درسی ان آموزدانشبازدهی را که بايد داشته باشد را ندارد و  کل
 . «هستندشد نمی اجرا روش نياهايی که سالان آموزدانشاز  سوادترکم

 انآموزدانشهای واقعی مشخص نشدن توانایی -4
 کسی که مثالً. شودمینمره واقعی شاگرد به آنها داده ن» :گفت 22ره معلم شما

گويند خیلی خوب میان آموزدانش .گیرندمیدارند در يک رده قرار  20و  18نمره 
شناسند تا توصیفی بودن گويم بله. بیشتر نمره را میخانم بیست گرفتم و من هم می

هايی که به علت محدوديتاين ارزشیابی » :هم گفت 31در اين باره معلم شماره . «را
ان آموزدانشنتواند نمره واقعی را به شده که معلم  باعثبرای معلم فراهم کرده است 

 .«است شدهخوب کالس تا حدودی حق آنها تضییع ان آموزدانش مخصوصاًبدهد، 
و يادگیری  با وجود اشتباهاتی که دارد آموزدانش» :اظهار داشت 28معلم شماره 

ناقص آن . به دلیل اجرای شودمیو قبول  گیردمیکاملی که وجود ندارد خیلی خوب 
اند ها هم که توجهی کمتر به درس داشتهتربینند که ضعیفمی ترخواندرسشاگردان 

 :گفت 23معلم شماره . «بینندنتیجه میاند و تالش خود را بینیز همراه آنها قبول شده
نمره( را خوب )خیلی تفاوت دارند ولی ما بايد توصیف  15-18ان آموزدانش»

 اننوعی گمراهی است ارزش امتحاين ارزشیابی » :گفتیز ن 10معلم شماره . «بدهیم
 16و نمره را  هم پايین آورده است و يادگیری هم افزايش نیافته است و اينکه نمره 

به ان آموزدانشهم خیلی خوب. آن وقتی که  20يا  19 هم خیلی خوب است و 17يا 
است. در  20فرزندشان نمره  که کنندمیفکر  هاخانوادهروند می سطح و کالس باالتر

مدرسه برای » :بیان کرد 12معلم شماره همچنین . «تی که گاهی متوسط استصور
هنر و بیان آموزدانشاند. مسئولیت بار آمدهآنها زنگ تفريح شده است و بی



 زشگیری و ارزشیابی آموفصلنامه مطالعات اندازه 86
 

من خودم ارزشیابی را قبول ندارم چون بین » :گفت 5معلم شماره  .«اندعالقهبی
 18و کسی که نمره  گیردمیط و کسی که نمره کامل زرنگ و متوسان آموزدانش
 . «هیچ فرقی نیست و همه آنها يک سطح هستند گیردمی

 ان آموزدانشسردرگمی  -5
ان آموزدانشرا م هستند که چگسر در ان آموزدانش» :اظهار کرد 18معلم شماره    

 د خیلی خوباشتباه باي 3ی با آموزدانشيا اينکه چرا  هم بايد قبول شوند ضعیف
ره معلم شما. «دندارد هم بايد خیلی خوب بگیراشتباه  اصالًی که آموزدانشبگیرد و 

 ره بعددوششم که به ان آموزدانشای است چون دوره متوسطه اول نمره»: گفت 4
 16اره معلم شم. «و افت تحصیلی دارند شوندمی یسردرگمروند دچار چالش و می

ثل يرا نمرات مزاند و انگیزه کمتری دارند یشتر ناراضیقوی بان آموزدانش» :هم گفت
ست و ا 18-20از  خیلی خوب آموزدانشمثال  نمره  عنوانبه. شودمی هم اعمال

سطح کیفی و ان آموزدانش» :اظهار کرد 25معلم شماره  .«بنابراين خیلی عادالنه نیست
 سط معلم صورتدانند و ارزشیابی دقیقی تونمی قاً یدقکمی يادگیری خود را 

س خواندن را از رقابت کم شده ولی انگیزه در»: بودمعتقد  3معلم شماره . «گیردمین
م در هخوانند و اگر غلطی اند. آنها بدون استرس درس میگرفتهان آموزدانش

ی که زرنگ است و آموزدانشو  گیرندمیامتحانات داشته باشند باز هم خیلی خوب 
اعث گیجی و . اين بيکسان است گیردمی 17ی که آموزدانشبا  گیردمی 20

مره چون در اين شیوه ارزشیابی، ن» :گفت 7معلم شماره . «ها استسردرگمی بچه
 .«کنندمینتفاوت تالش خود و دوستانشان را احساس ان آموزدانشوجود ندارد 

 کاهش انگیزه تحصیلی  -6
شدن رقابت  رنگکمصیفی ديگر درباره ارزشیابی تو نکته» :گفت 15معلم شماره  

ها است که باعث شده برخی از آنها انگیزه کمتری برای تالش داشته باشند میان بچه
ی مختلف برای يادگیری انگیزه ايجاد کند. البته درباره ارزشیابی هاروشو معلم  با 

طی سال ان آموزدانشتوصیفی بايد به اين نکته توجه داشت که در آن فعالیت 
انگیزه » :گويدمی 1معلم شماره . «شب امتحان فقطنه گیردمیظر قرار تحصیلی مد ن

ان آموزدانش» :بودمعتقد  11معلم شماره  .«مستعد کم شده استان آموزدانشدر 
ارزشیابی  جهیدرنتدانند می چراکه گیرندمی. درس را جدی ناندبسیار کم انگیزه شده

به باال خیلی خوب  17چون نمرات »: تگف 2معلم شماره  .«چندانی ندارد تأثیرآنها 
کاهش میزان و کیفیت  .«خوب همیشه ناراضی هستندان آموزدانش معموالً  گیرندمی
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تمامی  باًيتقرای بود که ضعیف، نکتهان آموزدانش ژهيوبهو ان آموزدانشتالش 
به آن اشاره داشتند و برخی آن را نتیجه از بین رفتن استرس در  کنندگانمشارکت

دانند. داشتن استرس يکی از داليل اصلی بود که ارزشیابی را از میان آموزدانشیان م
 .توصیفی تبديل کرد -شیوه سنتی به شیوه کیفی

 رقابت سازنده کاهش  -7
ای انگیزهان آموزدانشرقابت بسیار کم شده است. »: اظهار داشت 32معلم شماره 

 صوصاً مخدلخواه خود خواهند رسید. د چون باالخره به نتیجه نبرای يادگیری ندار
خیلی » :گفت 4معلم شماره  .«دانند مردود نخواهند شدضعیف میان آموزدانش

قوی  ضعیف، متوسط و آموزدانشرقابت کم شده است. چون تفاوت چندانی بین 
 :اظهار کرد 13معلم شماره . «داند امتیاز واقعی چند استنیست و کسی نمی

اند. در صورتی تفاوت شدهنسبت به درس بیان آموزدانشه و ها خیلی کم شدرقابت»
لم شماره معهمچنین  .«کردندرقابت میان آموزدانشصدم  25که زمان گذشته برای 

 .گیرندمین درس را جدیان آموزدانششده است و  رنگکمرقابت بسیار » :گفت 11
ا بحس رقابت خوانند. و درس می کنندمیها نسبت به قبل کمتر مطالعه بچه
یجه عملکرد خود نسبت به نت یاگونهبهاند خود را از دست داده یهایکالسهم
 . «اندتفاوت شدهبی

 مانع ارزشیابی مثابهبه جمعیت زیاد کالس -8
ارزشیابی توصیفی خوب است ولی شرط تعداد » :معتقد بود 15معلم شماره 

 :گفت 16 معلم شماره. «است نفره غیر ممکن 30مهم است و در کالس ان آموزدانش
 و وقت هاکتاب زياد حجم ،انآموزدانش زياد تعداد ،هاکالس کم فضای ما کشور در»

 با دارسم شرايط نبودن هماهنگ و مدرسه امکانات نبودن استاندارد کم، بسیار زمان
 :دکرپیشنهاد  14معلم شماره  .«يکی از مشکالت ماست توصیفی ارزشیابی اهداف

ه تعداد زياد نفر نباشد. با توجه ب 15در هر کالس بیشتر از ان آموزنشداتعداد »
معلم  .«ین نیستقابل تعی یراحتبهدر هر درس  آموزدانشوضعیت ان آموزدانش

به  انفرادیمرتب و  طوربهان آموزدانشتوانايی انجام کار با » :نیز گفت 12شماره 
 .«حام در کالس مناسب نیستازدعلت 

  بودنگیر وقت -9
در اين طرح ارزشیابی برای دقیق بودن و از بین نرفتن » :گفت 24معلم شماره 

 :گفتدر اين باره نیز  18معلم شماره . «بايد بیشتر وقت گذاشت آموزدانشحق 
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مستقیم بر کار و  طوربه آموزدانشانجام اين طرح مستلزم وقت زياد است و تراکم »

عقب نماند مجبور  یبندبودجهخاطر اينکه از  است و معلم به مؤثرفعالیت همکاران 
ژوری نوشتن جز » :اظهار کرد 10معلم شماره . «های ديگر متوسل شوداست به شیوه

گیر بسیار وقت اين ارزشیابی » :بودمعتقد  11معلم شماره  .«وقت تلف کردن نیست
عیت درسی و اخالقی ضنوشتن و توصیف و حال درمعلم همیشه  چراکهاست 
 .«استان آموزدانش

 معلمانای عمل کردن سلیقه -10
وجود ندارد،  هایابيارزچون روش دقیقی برای  ثبت »: اظهار کرد 3معلم شماره 

. بعضی کنندمیها را پر برخی از همکارها هر جور که دوست داشته باشند فرم
م معل .«ای شدهها است و سلیقهها شده که هدف فقط پر کردن و سیاه کردن فرموقت

گیری اندازه به دلیل اينکه ارزشیابی توصیفی پارامترهای دقیقی برای»: گفت 15شماره 
شماره  معلم .«کندمیانگیزه فراهم ن کم انگیزه يا بیاندارد، فرصت مناسبی برای معلم

ار رزشیابی دشواين شیوه ا» :بودوی معتقد  کرد؛میاز جنبه ديگری به موضوع نگاه  4
 اين خواهد يعنی اگر انتظار داريمدقت زيادی از طرف معلم می گیر است وو وقت
 آموزدانشار انجام شود معلم حتی بايد در ساعات تفريح هم به رفت یدرستبهشیوه 

مدن اين آانگیزه با به وجود برخی از معلمان بی»: گفت 14معلم شماره  .«توجه کند
 . «کنندمیمدل ارزشیابی باری به هر جهت عمل 

 با خودش آموزدانشنبود امکان مقایسه  -11

يکی از اهداف ارزشیابی توصیفی اين است که هر »: گفت 5معلم شماره 
کرد ر اساس رويببا خودش مقايسه شود. اما در شرايط فعلی به دلیل اينکه  آموزدانش

ود ر شرايط وج، آمادگی معلمان و سايآموزدانشسیستمی شرايط مطلوبی مانند تعداد 
ن رخی از معلماب صرفاًبا هم وجود ندارد. ان آموزدانشامکان مقايسه  جهیدرنتندارد 

 . «ها را موظف هستند پر کننديک سری لیست

 برای معلمان کم انگیزه ایجاد فرصت -12

انگیزه يا ای را برای معلمان کماين نوع ارزشیابی زمینه» :معتقد بود 13معلم شماره 
بايست يادگیری اساس فلسفه ارزشیابی توصیفی می. بر کندمیانگیزه فراهم بی

ها و نقاط قوت و ضعف آنان ثبت گردد. ثبت و پیشرفت مرحلهبهمرحلهان آموزدانش
 . «، ثبت ابن موارد برايشان بسیار سخت استار ندارندمعلمانی که انگیزه کافی برای ک

 ما معلمان که اين ارزشیابی سخت است و با وضعیت معیشتی» :گفت 8معلم شماره 
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، انگیزه کافی برای اجرا اين طرح يمگیرقبال انجام وظايف امتیازی نمی در وداريم 
 . «وجود ندارد

 ها در ارزشیابیدخالت مدیریت -13

و  از وقتی که تصمیم گرفته شد ارزشیابی توصیفی شود»: گفت 3معلم شماره 
د اعالم کنند و را مردوی آموزدانشتوانند نمی یراحتبهنمره حذف گردد، معلمان 

ار شار قرا تحت فبرای اينکه آمار قبولی مدرسه خود را باال ببرند معلمان ر هاتيريمد
های ضعیف را به پايهان آموزدانشرا قبول کند و اين خود  آموزدانشتا  دهندمی

 . «دهدمیباالتر سوق 

  نیوالد یناآگاه -14
 یابیارزش هنوز» :گفت یفیتوص یابیارزش با نيوالد يیناآشنا درباره 3 شماره معلم

 نمره اساس بر و دارند نمره یتقاضا همه و است ناآشنا هاخانواده یبرا یفیتوص
 گمان هاخانواده یبرخ کتهيد مانند یدرس مورد در گريد یسو از. کنندمی قضاوت

 را نادرستشان کلمات هابچه ندارد یلزوم ستین یخبر نمره از که حاال کنندمی
 هستند سردرگم نيوالد» :بود معتقد 11 شماره معلم. «رندیبگ ادي تا کنند نيتمر قدرنآ
. چند یعني باالخره قبول قابل و خوب و خوب یلیخ که دهند صیتشخ توانندینم و

 باالخره قبول قابل. دارد اشتباه چند اي ندارد اشتباه اصالً یعني خوب یلیخ مفهوم مثالً
 تیترب باسوادتران آموزدانش ميقد نظام در. است فیضع اي دهیفهم را مطلب

 در قبول قابل و خوب یلیخ اصطالحات نیب یسنت 20 میتقس تصورشان. شدندیم
 یبعض. شده 18 تا 16 نیب یعني گرفته خوب که یکس مثالً .است مشخص فاصل حد
 یصورت در هستند یراض اندگرفته خوب یلیخ فرزندشان نندیبیم نکهيا از نيوالد از
 عموماً  نيوالد» :گفت 26 شماره معلم. «اندگرفته خوب یلیخ اشتباه جواب 3 با که

 و یکم وهیش به شانانآموزدانش یریادگي تیوضع منتظر چراکه هستند یناراض
 هابچه دارند دوست شهیهم نيوالد» :اظهار داشت 19 شماره معلم. «هستند یانمره
 معلم کار استرس. نشدند خوب یلیخ چرا که دارند تيشکا و رندیبگ خوب یلیخ
 نمره که یصورت در. هددب حیتوض ديبا چون شده اديز هم کارش و است اديز

 بدون روش نيا با راان آموزدانش سطح توانندینم نيوالد. ندارد حیتوض به یاجیاحت
 یراض یلیخ یابیارزش نيا از» :گفت 16 شماره معلم. «شوند متوجه معلم حاتیتوض

. «ستین ملموس آنها یبرا هایریادگي زانیم یلیخ و کرده کم را زهیانگ چون ستندین
 است بوده مالک نمره که گذشته یهاسال به توجه با نيوالد» :گفت 13 شماره معلم
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 یابیارزش نيا» :معتقد بود 3 شماره معلم. «هستند مخالف هایلیخ و اندشده سردرگم
 است خوب دارند نيیپا به متوسط و متوسط درس نظر از آموزدانش که يیآنها یبرا
 یفیتوص روش مورد در. ریخ دارند کوشا و یساعان آموزدانش که يیآنها یبرا یول
 معلم. «هستند یسردرگم دچار آموزدانش یبازده مورد در و ندارند یمناسب دگاهيد

 قبول را یکم یابیارزش یعني یقبل روش همان هنوز نيوالد» :بیان کرد 11 شماره
 یابیارزش به ليتبد و کنند یسازمعادل را یفیک یابیارزش خواهندیم معلم از و دارند
 توانندینم کالس در را خود فرزند سطح نيوالد» :گفت 12 شماره معلم. «کنند یکم

 تیوضع در یچندان تفاوت نيوالد» :گفت 9 شماره معلم .«دهند صیتشخ
 موضوع نيا به خود ینظرها اظهار در معلمان.  «کنندمین احساس خودان آموزدانش

 در نيوالد یناآگاه و اندنشده هیتوج یخوببه نيوالد که بودند کرده اشاره یخوببه
 در. است شده نابجا انتظارات جاديا آن یپ در و آنها یسردرگم باعث نهیزم نيا

 یناش آنجا از نيوالد یفکر دغدغه و ینگران که گفت توانیم مسئله نيا حیتوض
 یابیارزش نظام با را یاديز یهاسال فرزندانشان از یلیخ و نيوالد خود که شودمی
 باعث نيا و اندشده روروبه یديجد یابیارزش نظام با که حال و اندگذرانده یسنت
 و ارزشیابی شیوه تغییر از والدين و هاخانوادهنداشتن  آگاهی. است شده آنها ینگران
 نمره میزان مدرسه حتی و خود ایههبچ از روز هر والدين شودمی باعث نمره حذف
 و نامور) وارد کنند استرس خود فرزندان به و شوند جويا را خودان آموزدانش

 (.1389 همکاران،
 

 گیریبحث و نتیجه
ايم همه عناصر نظام آموزشی را همگام دچار تحول کنیم و فقط تا زمانی که نتوانسته

ابی داريم شاهد چنین مواردی خواهیم بود. خاستگاه اصرار به ايجاد تحول در ارزشی
گرايی يادگیری است، در حالی که هنوز ارزشیابی کیفی توصیفی، رويکرد سازنده

های برگرفته از های درسی دوره ابتدايی با محتوا و هدفبخش اعظم برنامه
يکی از  (.1392کرمعلیان و همکاران، ) شودمیرويکردهای رفتارگرايانه تهیه و تنظیم 

احساس  از ارزشیابی توصیفیان آموزدانش ی اين پژوهش نشان داد کههايافته
( درباره پیامدهای موفق و ناموفق طرح ارزشیابی 1385خلق )خوشرضايت دارند. 

، دور انآموزدانشبهداشت روانی  نیتأمتوصیفی گفته است که اين طرح در زمینه 
يجاد جوی مطلوب در کالس درس و کردن استرس و اضطراب از محیط کالس و ا
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اما در زمینه بهبود نگرش  ،توفیق داشته استان آموزدانشنیز افزايش میزان رضايت 
 نسبت به يادگیری، توجه به سطوح باالی حیطه شناختی، تعمیق يادگیری و از بین

يکی ديگر از بردن حساسیت والدين نسبت به نمره فرزندان خود ناموفق بوده است. 
در اين نوع ان آموزدانشاز بین رفتن استرس ی اين پژوهش از ديدگاه معلمان هايافته

که حذف بخش  کندمی ديیتأشواهد منطقی و مستندات پژوهشی ارزشیابی است. 
معکوس به  یاجهینتبه بهانه حفظ سالمت روانی، ان آموزدانشمثبت استرس از برنامه 

های متنوع وانی در مقابله با استرسهمراه خواهد داشت. اين موضوع، به دلیل نات
تواند موجب بروز يا تقويت احتمال عملکردی مخرب در زندگی آينده زندگی، می

به بهانه حذف استرس، با ان آموزدانشرسد وقتی فرد شود. به ديگر سخن، به نظر می
آمادگی برای مديريت استرس مواجه شوند،  بدونخیالی آموخته شده و نوعی بی

صالحی ) شوندمیرای زندگی آينده و مقابله منطقی با فشارهای زندگی آماده نب عمالً
 دارای آرام، جوی وجود( 2007) 1مورفی و لوکاسبه بیان  (.1394 و همکاران،

 تعادل در باال رضايت با و رقابتی کمتر گر،حمايت ،انآموزدانش بین باال انسجام
 پژوهشی در( 2006) 2و همکاران لوبرز. کندمی ايفا یمؤثر نقشان آموزدانش روانی
 جو ايجاد باعث که باشد یاگونهبه کالس بر حاکم ارزشیابی نظام اگر که داد نشان

 باالتری تحصیلی پیشرفت باان آموزدانش شود، باال اجتماعی روابط با و عاطفی
 اشاره نکته اين به خود پژوهش در( 1391) ناطقی و سیفی فیجانی،. هستند روروبه
 اما. شودمی حاصل نمره از ناشی استرس کاهش با روانی بهداشت افزايش که اندکرده
 بین از بر عالوه اجرا، دهه يک طی توصیفی -کیفی ارزشیابی دستاورد رسدمی نظر به

 استرس شدن کمرنگ به است، مضر استرس همان که نمره از ناشی استرس بردن
 امتحان، از پیش داشتن آمادگی مانند خفیف استرس ،درواقع. است شدهمنجر  مفید

 استرس همچنین. بخشید خواهد بیشتری عمل سرعت فرد به که است مفیدی استرس
 و فیزيکی نظر از بدن آمادگی باعث که جهت اين از است مفید بدن برای خفیف
 و واکنش عملکرد، قدرت مختلف مسائل و مشکالت با مواجهه در و شده فکری
 ترينمهم از استرس، نوع دو بین تمايز نبود. دهدمی افزايش را افراد گیریتصمیم

 از زيادی عده باور به که است بودهان آموزدانش با برخورد در غلط تصمیم هایپايه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 است منجر شده شده، آموخته خیالیبی بیانی به و تحصیلی یکاراهمال به معلمان،
ذعان داشتند که اجرای اين پژوهش ا کنندگانمشارکت (. 1394 همکاران، و صالحی)

های ترين آسیباز عمدهمنجر شده است. ان آموزدانشکاهش سواد شیوه ارزشیابی به 
و  یکاراهمالخیالی، ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی، بروز نوعی اساس بی

نسبت به اقدامات سنجشی معلمان است که ان آموزدانش یگذارارزشباور و  نداشتن
و کیفیت پیشرفت ان آموزدانشن تالش، انجام بهینه تکالیف، سواد بر میزا
(. خصالی 1394 شان اثرات منفی بر جای گذارده است )صالحی و همکاران،تحصیلی

خود اذعان داشتند که آثار درازمدت اين برنامه  پژوهش( در 1394) و همکاران
ود میلی که در دهه و با وج استنسبت به قبل ان آموزدانشارزشیابی، کاهش سواد 

، شاهد کاهش آمده استوجود به ان آموزدانشاخیر برای حضور در مدرسه بین 
صالحی و همکاران اعتمادی جامعه به نظام آموزشی هستیم. سواد آنان و نیز بی

 به توصیفی ارزشیابی طرح اجرای از ناشی احتمالی آسیب نيترمهم و اولین( 1394)

 نامطلوب پرورشدر  دهندهشکل یهانهیزم بروزدامن زدن به  را فعلی شیوه

قش شگرف نیز ن متعددی،  یهاپژوهشاند. دانسته سواد ناکافی  سطح باان آموزدانش
به تمامی  یدهجهتو ان آموزدانشسنجشی بر میزان و کیفیت يادگیری  یهاهيرو

 ،2و يودال ، روبینسن20061، گیبس) ده استکر ديیتأرفتار يادگیری آنها را  یهاجنبه
ارزشیابی پژوهش کننده در اين مشارکتمعلمان به نظر  سوی ديگر،از (. 2006

ان آموزدانشتوانايی واقعی  توانندینم توصیفی فضايی را ايجاد کرده است که معلمان
بندی های درجهمالک ،ارزشیابی توصیفیدر از آنجايی که  را تخمین بزنند.

و  شوندمیمتوسط و عالی از يکديگر تفکیک ن وزآمدانشنادقیق است ان آموزدانش
توان به . بنابراين نمیگیرندمیدر يک سطح با عنوان خوب و خیلی خوب قرار  باًيتقر

دقیق و  سازوکارنبود به علت . برد یپ آموزدانشتوانايی و سطح واقعی وضعیت 
برآورد ان موزآدانشهای ، توانمندیانآموزدانشمنسجم در ارزشیابی میزان يادگیری 

فرصت مناسب برای ارتقای يادگیری و کاهش افت  ،تينهادرو  شودمیدقیق ن
مربوط به افزايش افت يادگیری و  یهاد. بروز و تعدد ضعفآيتحصیلی فراهم نمی

که تعداد زيادی از معلمان به آن اذعان داشتند و ان آموزدانش یسوادکمبه  زدن دامن
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ی را برای یازی به تالش آن چنانی نیست، زنگ خطربرای مواجهه با مصاديق آن ن
های داخلی پژوهش نتايج ،هايافتهاين  ديیتأآورده است. نظام آموزشی به صدا در

های عمده يکی از ضعف. ( است1385) و پاشريفی خلقخوش و (1385)خلق خوش
های عدالت در سنجش توانمندینکردن شناسايی شده، باور و اذعان به رعايت 

است. صالحی و ان آموزدانشها بین عملکرد تفاوت درستو تشخیص ان آموزنشدا
منصفانه و والدين و غیران آموزدانش( در پژوهش خود به باورهای 1394همکاران )

اشاره کردند و ان آموزدانشها بین بودن روش ارزشیابی توصیفی در توجه به تفاوت
ابزار نگرانی کردند. نتايج ان آموزدانشمخرب اين ذهنیت در عملکرد  تأثیراتاز 

( نیز نشان داد که باور به وجود نظام ارزيابی 2008) 1و همکاران مطالعه اونگ کلی
ندی مهای ارزيابی نقش بسزايی در افزايش رضايتعملکرد منصفانه و وضوح مالک
 پیامدهایالت در سنجش، عدنکردن رعايت  ،ی ديگرو ارتقای انگیزش دارد. از سو

 (2001) 2راگو نظر از .داردان آموزدانشبر باورها، ذهنیت و عملکرد  ناپذيرینجبرا
 و عملکرد کاهش ضمن که است حدی به معلمان سنجش ناعادالنه بودن تأثیرات
 و ذهن در بزرگسالی دوران تا را خشم عمیق احساس تواندمی ،انآموزدانشدر  تالش
 از متناسب و درست استفاده  (2006) 3پارادو و تاپیا زعمبهآنها بر جای گذارد.  رفتار

 بینجامد. انآموزدانش در يادگیری انگیزه افزايش به تواندسنجش، می رويکردهای
 بر مبنیان آموزدانش ذهنیت و باور (2008) 4سواتن و مارتین وودفیلد، بريگز، زعمبه

 آنها، دهیمرهن يا بندیدرجه هایبودن شیوه عادالنه و سنجش هایمالک دقیق بودن

سردرگمی  دارد. يادگیری -ياددهی در فرايند آنها مشارکت افزايش در بسزايی نقش
ديگر مشکالت مطرح شده در ارزشیابی توصیفی  ازاز نحوه ارزشیابی ان آموزدانش
نفر معلم  23نفر از  14تحلیل ادراکات  (1394)در مطالعه صالحی و همکاران است. 

های بالقوه برنامه ارزشیابی ترين آسیبی يکی از مهمبه بازنماي کنندهمشارکت
. آنان به دقت پايین و منصفانه نبودن برنامه منجر شدان آموزدانشتوصیفی برای 

شناسايی  ژهيوبهان آموزدانشهای بین عملکرد ارزشیابی توصیفی در توجه به تفاوت
پیشرفت تحصیلی مخرب اين ذهنیت بر  راتیتأثشايسته و توانمند، ان آموزدانش
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های برنامه ارزشیابی توصیفی برشمردند ها و آسیبنگرانی نيترمهمرا از ان آموزدانش
را ان آموزدانشتواند فرايند ياددهی يادگیری و سالمت روان که در صورت تداوم می

. باور به وجود نظام ارزيابی عملکرد منصفانه و وضوح کندهای جدی مواجه با چالش
مندی و ارتقای انگیزش دارد. زيابی، نقش مهمی در افزايش رضايتار هایدر مالک

دقیق، يا های غیراحساسی مبنی بر وجود مالکان آموزدانشدر صورتی که ذهن 
را ان آموزدانشعملکرد  شدتبهتواند ی غیرعادالنه شکل گیرد، میهاروش
 که شود رفتار ایگونهبه ارزشیابی در اگر (.2012 ،1امپوف) خود قرار دهد الشعاعتحت

 احساس يا ببینند کمرنگ را گذاریارزش با تحصیلی عملکرد و تالش رابطه فراگیران
 فراگیران در که ایگونهبه گذارد جای بر را انفعالی نقشی ارزشیابی تواندمی نکنند

 انفعال به را کارکم فراگیران و کرده تقويت را عدالتیبی و نارضايتی احساس توانمند،
ديگر  از(. 1394 همکاران، و خصالی) کند خوشدل موجود وضعیت از رضايت و

انگیزه از عواملی . استان آموزدانشنبود انگیزه پیشرفت در  ،ی اين پژوهشهايافته
زيرا آنها  ،عمل کندان آموزدانشهای محرک فعالیت عنوانبهتواند می است که

 محرکی عنوانبهرقابت  يابند.باالتر ارتقا میدانند که با اندک تالشی نیز به مرحله می
، اما امروز کندمی های کاری و درسی عملقوی برای باال رفتن انگیزه در تمام زمینه

با هدف تعريف شده کاهش  هاهتوصیفی به مدرس -شاهديم با ورود ارزشیابی کیفی
همیشه اختالفی ی که در ارزشیابی کمی انآموزدانشمستعد با ان آموزدانشها، رقابت

 دهندمیهای خود را از دست انگیزه ،شودمیبا آنها داشتند و اين اختالف نیز ديده 
( در پژوهش خود از ديدگاه 1393) گوياغفاری و  .(1394 خصالی و همکاران،)

ان آموزدانشکه ارزشیابی توصیفی موجب کاهش رقابت بین  ندمعلمان نشان داد
کاهش انگیزه را هم به دنبال دارد. در ارزشیابی سنتی  ، ولی اين کاهش رقابت،شودمی

است، ارزشیابی دقیق و بیشتر، باعث ايجاد انگیزه در  20که بر مبنای حداکثر نمره 
( در پژوهش خود نشان دادند که 1394) . خصالی و همکارانشودمیان آموزدانش
به  یتوجهبیبه دلیل انگیزگی به دلیل کاهش رقابت، از بین رفتن رقابت میلی و بیبی

محور برای فعالیت و درس خواندن، تالشان آموزدانشانگیزه شدن نمره دقیق، بی
و کاهش روحیه رقابت و درس خواندن در آنها را از نقاط ضعف ان آموزدانشنبودن 

اين پژوهش، از بین رفتن  یهايافتهاز يکی ديگر . کندمیارزشیابی توصیفی قلمداد 
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و میزانی از  نیستامری نامطلوب  تاًیماهرقابت است. ان آموزدانشین رقابت سازنده ب
پذيری آنان به و افزايش حس مسئولیتان آموزدانشآن برای ايجاد پويايی در 

رسد. رقابت زمانی مخرب است که تبديل به پیشرفت تحصیلی خود، الزم به نظر می
ر از تهییج حس تعاون و هدف شود، فراتر از توانايی فرد باشد و يا اينکه بیشت

شود و به جای رقابت سازنده، بر موفقیت به هر شکل  دیتأکهمیاری، بر رقابت 
 تنهانه، انآموزدانشدر  يیجورقابتشود. بنابراين کاهش افراطی حس  دیتأکممکن 
نامور و همکاران، ) دشوتواند مطلوب باشد که از اثرات نامطلوب محسوب مینمی

دار برنامه معنی راتیتأث( نیز 1391) همکارانش زاهد بابالن و (. نتايج پژوه1389
 ده است.کر ديیتأرا ان آموزدانشارزشیابی توصیفی در کاهش تالش و رقابت بین 

مولد انتظار  و برای ايفای نقش شهروندی مسئول( معتقدند 1394خصالی وهمکاران )
، جای خود را به کندمی رود رقابت که نقش اکسیر تحول در جوامع مدرن را ايفامی

پويايی در جوامع کمتر توسعه يافته است، داده و به  نبوددر  یتبانی که از عوامل اصل
اين قابلیت، کمتر شاهد  یافتگینتوسعهدلیل نبود فرصت برای انجام تمرين کافی و 

رسد به نظر می ،درواقعرقابت سازنده همراه با رعايت اخالق انسانی خواهیم بود. 
که هر رقابتی را نامطلوب  يافتهنگاه افراطی در ارزشیابی توصیفی ترويج  نوعی
يکی از مسائلی است که معلمان در اين پژوهش  ای عمل کردن معلمان،سلیقه .داندمی

که ارزشیابی دقیقی از نحوه ارزشیابی معلمان در کالس  آنجااند. از به آن اشاره کرده
ها و نوشتن ا به سلیقه خود اقدام به پر کردن فرم، معلمان هر کدام بنگیردمیصورت ن

نیز از نکاتی است که معلمان  با خودش آموزدانشنبود امکان مقايسه . کنندمیآن 
های مشخص کردن توانايی ،ارزشیابی توصیفی هایاند. يکی از هدفاذعان کرده

بايد با  آموزدانشدر اين ارزشیابی هر و سنجش آن با خود فرد است.  آموزدانش
 نفساعتمادبه رواينديگر و از ان آموزدانشپیشرفت خود مقايسه شود نه با 

اما معلمان اين پژوهش معتقدند که (. 1389 فرد،زمانی) شودمیبیشتر ان آموزدانش
زيرا اين کار  ؛يابدارزشیابی توصیفی در شرايط فعلی به اين هدف خود دست نمی

ای را برای معلمان معتقدند ارزشیابی توصیفی زمینه .گیردمیزمان زيادی را از معلم 
( در پژوهش خود به کاهش 1394صالحی )فراهم کرده است.  انگیزهعلمان کمم

آموزشی به دلیل نبود سازوکار مناسب برای شناخته  یهاتیفعالمعلمان به  وذوقشوق
 ودشمیهای درست ارزيابی نم با شاخصلشدن اشاره  کرد که چون تدريس مع

را نیز از  ها در ارزشیابیدخالت مديريتمعلمان ها کم شده است. انگیزه معلم
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دخالت مديران در فرايند ارزشیابی پايانی و دانند. های ارزشیابی توصیفی میضعف
با هدف باال بردن آمار قبولی خود به  ،دهی آموزگارانهای نمرهاعمال نظر در فهرست

است. دخالت برخی از مديران  شدهمديران منجر رويارويی بسیاری از معلمان و 
دخل و تصرف  جهیدرنتها در اعمال فشار بر نحوه و نتايج ارزشیابی و مدرسه

تر در منطقه کسب وجهه مناسب منظوربهگروهی از آنها در نتايج ارزشیابی  ازحدشیب
ی ديگر هايافتهاز  (.1394)خصالی و همکاران،  شودمیرزشیابی کاذب سبب ا

معلمان اين توان گفت که می ،در زمینه نگاه والدين به ارزشیابی توصیفیپژوهش 
والدين آگاهی الزم را از نحوه عملکرد ارزشیابی توصیفی ندارند و  پژوهش معتقدند

 طرح به والدين نگاه زمینه در های معلمانتجربه. کنندمیاز آن احساس رضايت ن

 همکاران و آرایکشتی و (1385) شريفی پاشاو  خلقخوش نتايج با توصیفی ارزشیابی

 (1385) شريفی پاشا و خلقخوش ارزشیابی نتايج مثال، برای .( هماهنگ است1392)
 يا افتهینتحقق کامالً  نمره به نسبت والدين حساسیت که هدف کاهش داد نشان

 و آرایکشتی پژوهش یهايافته و است نشده فراهم آنها هنوز تحقق هایزمینه

 و والدين توجیه هایحیطه معلمان ديدگاه از که داد نشان نیز (1392)اران همک
هستند.  توصیفی ارزشیابی طرح رویپیش هایچالش و موانع نکردن آنها همکاری

 نداشتناند که آگاهی ( در نتايج پژوهش خود يادآور شده1394خصالی و همکاران )
که برخی از  موجب شدهدانشان، شان و نحوه پايش عملکرد فرزنوالدين از وظايف

افراطی به کدهای خوب و خیلی خوب اعتماد کرده و به نوعی فريب اين  طوربهآنها 
در  وبودن اين نوع از ارزشیابی  ریگوقت و هاکالس زياد  تیجمعاند. کدها را خورده

 طرح اجرای مشکالت ديگر از هاکالس انضباط و نظم  بین رفتن از و شلوغی پی آن

 پیشنهاد مشکل اين رفع برای .بوداين پژوهش  نظر معلمان از توصیفی زشیابیار

 بر بیشتری کنترل بتواند معلم تا کاهش يابد معلم به آموزدانش نسبت شودمی

 اجرای و طراحی در ،اين بر عالوه داشته باشد. آنها کالسی هایفعالیت وان آموزدانش

 پیشنهادهای و نظرات هستند آن اجراکننده مستقیم معلمان طوربه که هايیطرح چنین

 معلمان همراهی و سازیآماده برای اجرا از پیش همچنین. شود گرفته نظر در معلمان

 ( بدون2003) 1تاکر و استرونگ باور به (.1393 )حسنی، شود داده الزم هایآموزش

 برای هاشتال از کدامچیه موفقیت امکان کالس، در تیفیباک و توانمند معلمان وجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stronge & Tucker 
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( در پژوهش خود نشان دادند 1389) نامور و همکاران .ندارد وجود آموزشی اصالح
جريان  با معلمان بیشتر درگیری به توصیفی کیفی ارزشیابی اجرای که که از آنجا
ان آموزدانشبا  یترکينزد تعامل معلمان است الزم و دارد تأکیدان آموزدانش يادگیری
 و شده افزوده قبلی ارزشیابی نظام به نسبت معلمان کار میزان بر نبنابراي ؛باشند داشته
خسته  بیشتر و ندارند استراحت فرصت اينکه از مند بودندگله معلمان موارد برخی در
 .بود هاکالسان آموزدانشتعداد  کاهش ايراد اين رفع برای شانپیشنهاد و شوندمی

که به دلیل افزايش کار  ز نشان داد( نی1392) آرای و همکاراننتايج پژوهش کشتی
با همکارانشان را ندارند.  یفکرهممعلمان در اين طرح آنان زمان کافی برای تعامل و 

های طرح ارزشیابی توصیفی در حالی مطرح و اجرايی شده است که اغلب کالس
 ارزشیابی ،اخیر هایسال در .شودمیبرگزار  آموزدانش 40تا  35ابتدايی با حدود 

 نتايج و است کرده تحمیل معلمان دوش بر را بسیاری زحمات توصیفی -یفیک
 معلمانی از دسته آن برای سرخوردگی مثابهبه ارزشیابی نوع اين از حاصل نامطلوب

. کنند نگاه آنها هایتفاوت همه به توجه باان آموزدانش همه به خواهندمی که است
 زياد تعداد برای کار حجم اين باشد توانمند هم قدر هر معلم پذيرفت بايد اما

 (.1394 همکاران، و خصالی) کرد خواهد فرسوده و خسته را وی ،آموزدانش
مدی نظام ارزشیابی توصیفی آناکار دهندهنشانکلی  طوربهاين پژوهش  یهايافته

 ژهيوبهدر انبوه مشکالت معلمان در اجرای فرايندهای کالسی و  یتأملبا است. 
که با انتظاراتی همچون سنجش مستمر هم مزين شده است، ان آموزشدانارزشیابی 

 یپبا الزامات اشاره شده در ارزشیابی توصیفی  هاهتوان به ناهمسويی شرايط مدرسمی
ای است اجرای صحیح آن به رعايت الزامات . طرح ارزشیابی توصیفی، بسان بستهبرد

گزينش  صرفاًموجود يا  وضعیته دارد. اگر بهترين طرح، بدون توجه بنیاز بسیاری 
فراوان خواهد بود.  هایآسیبآوردی ناچیز با اجرايی شود، ره آن برخی از موارد

آمیز برنامه ارزشیابی توصیفی، به رعايت الزامات، است که اجرای موفقیت پرواضح
به رعايت اين  یتوجهکمنیازها و امکانات متنوع و متعددی وابسته است، پیش

های متعددی برای نظام آموزش موجب کاهش اثربخشی آن و بروز چالشالزامات، 
  ابتدايی شده است.

های الزم برای ساخترايجاد زيبا  شودمیاين پژوهش پیشنهاد  یهايافتهبا توجه به 
، يکی از الزامات اساسی برای موفقیت اين طرح است که اجرای ارزشیابی توصیفی

 و به وجود آوردن رقابت سازندهان آموزدانشدر ايجاد انگیزه  برای سازوکارهايی
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 ارتقای بر استرس از سطحی مثبت   کارکرد اينکه به توجه با .میان آنها طراحی شود

گرفته  قرار تأيید مورد ،انآموزدانش عملکرد و يادگیری افزايش جهیدرنت و هوشیاری
 خود تکالیف د،خو يادگیری به نسبت و آموزش ارائه از پیشان آموزدانش است، اگر

 استرس کمی با مسئله اين هرچند کنند، مسئولیت احساس معلم، ارزشیابی نحوه و

 .گذاردمی برجای مثبت تأثیر آنها عملکرد و يادگیری کیفیت بر امر اين باشد، همراه
 تأثیرات تواندمی است که آموزش فرايند در استرس وجود است خطرناک آنچه

ان آموزدانشمعلمان طوری عمل کنند که  شودمی پیشنهاد بنابراين باشد. داشته مُخرب
از سويی برای عملکرد خود سطوحی از انگیزش و استرس مثبت را داشته باشند. 

توان برای آشنايی والدين با اين ارزشیابی، جلسات توجیهی برگزار کرد و حتی می
لدين برای مشارکت وا گیر بودن اين شیوه ارزشیابی از پتانسیلتوان به دلیل وقتمی

در هر کالس يکی از  آموزدانشکاهش جمعیت استفاده کرد. ان آموزدانشدر ارزيابی 
 به کارگیری درست اين شیوه ارزشیابی است. یهاشنهادیپ
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 علی عیدس ،نوری و رهنورد، زهرا ؛ناهید نیری، دهقان ؛، عبدالحسینیگارودیس یامام
. نگرجامع يیماما و پرستاری پديدارشناسی: کیفی تحقیق شناسیروش (.1391)

 .63-56 ،(2) 22 گیالن، استان مامايی و پرستاری هایدانشکده فصلنامه
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، 11ريزی درسی، پژوهش در برنامهکیفی(. مجری الگوی ارزشیابی توصیفی )
(16،) 119-131. 

ويکردهای ی تحقیق کیفی و آمیخته رهاروشبر  یامقدمه(. 1393بازرگان، عباس )
 . تهران: نشر ديدار. متداول در علوم رفتاری

وم تحقیقات کیفی در علهای کیفی. گیری در پژوهش(. نمونه1391) جاللی، رستم
 . 320-310،(4) 1 سالمت،

 شیابیيی از اجرای طرح ارزهای معلمان مدارس ابتدا(. تجربه1393) رفیق حسنی، 
 . 60-33 (،7) 4 ،گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازهتوصیفی. 

جربه ت(. تحلیل ادراک و 1394) بهرامی، مسعود و صالحی، کیوان ؛خصالی، آزاده 
 هکیفی: مطالع -زيسته معلمان ابتدايی از داليل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی

 5، گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازهرشناسی. به روش پديدا
(12،) 121-152. 

 سنجش و نقش آن در اصالحات یهاروش(. بازنگری در 1385) خلق، ايرجخوش
 انتشارات تزکیه. :، تهراناولین همايش پیشرفت تحصیلیآموزشی. 

 یارزشیاب شیآزماي اجرای ارزشیابی (.1385) حسن شريفی، پاشا و ايرج خلق،خوش
فصلنامه (. 1384-85) کشور آموزشی مناطق از برخی ابتدايی مدارس در توصیفی

 . 147-117 ،(4)22 تعلیم و تربیت،
ه اول و (. بررسی میزان تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی در پاي1395) رضاپور، يوسف

 – 69، (33) 9نشريه آموزش و ارزشیابی، استان آذربايجان شرقی.  یهادبستاندوم 
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در کاربرد  مؤثر(. عوامل 1393) همرنگ، محمد و اللهی، مهرانفرج ؛زاهد بابالن، عادل
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يی. اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از ديدگاه معلمان و مديران مدارس ابتدا
 . 92-73 (،8)2 رويکردهای نوين آموزشی،
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50-55 . 
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 کمیسیون معین شورای عالی(.
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