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 چکیده 
باهادف   82-83 یلیتحصا  در ساال  یاران در ا ییابتدا در دوره یفیتوص یابینظام ارزش

 ینناو  یکردهاای باه رو  یات باا عنا  و یابیموجاود ارزشا   در نظام یادیبن ییراتتغ یجادا

از  یدر تعاداد ، آموزاندانش  یابیاثربخش ارزش هاییوهشو  یادگیری-یندیاددهیدرفرا

 ییپانجم ابتادا   یاه پا تاا  حاضر در حالطرح  ینا ی. اجرااجرا شد ییدوره ابتدا مدارس

باا   یگار د یهار ناوآور   ال خاوب مانناد  اساتقب  یرغمعل ینوآور یناست. ا یافتهگسترش

 یباهادف بررسا   یاق تحق یان آموزش و اجرا مواجه باوده اسات. ا   در حوزه ییهاچالش

 یژهوبهاست. پس از مطالعه منابع موجود  شدهانجام یفیک یابیارزش یفرارو یهاچالش

 ینا یبررس منظوربه،  هااستان وپرورشآموزش یهادر سازمان تهصورت گرف یقاتتحق

 یبار رو ، یای اعتباار و روا  یینشدوپس از تع یهمحقق ساخته ته یاپرسشنامه هاچالش

 یدو شه نژاد هاشمی یدشه معلمیتتربمراکز  ییآموزش ابتدا دانشجو معلمان از نفر 83

 یداساات  یاز برخا  ختاریافتهسا یمهن یامصاحبه بر آن. عالوه یداجرا گردمشهد  بهشتی

اطالعاات  داشتند به عمل آماد.   یفیک یابیدر ارزش یسکه سابقه تدر معلمیتتربمرکز 

رسم نماودار( اساتخراج    ،یدرصد فراوان، یفراوان) یفیتوص استفاده از آمار پرسشنامه با

 یزیکیف یطنامناسب بودن شرا شد که یبنددسته یاصل گروه 9 در هاچالش یتاًنهاشد. 

 کنناده شرکت دانشجو معلمان ازنظر را یوانفرا ینکمتر در اجرا یزهو ضعف انگ رینباالت

 داشت. یخوانهم یزن یقاتتحق یرسا یجبا نتا یجنتا ینپژوهش داشت. ا در

 .یفیتوص یابیارزش یابی،ارزش یهاچالش یفی،ک یابیارزش :هایدواژهکل

                                                      
 یدانشگاه فردوس یتیترب یروانشناس یدکترا یدانشجوو  نژادمشهد یدهاشمیشه یسپرد یعلمئتیه عضو 1 

 Zahra.azad47@yahoo.com. مشهد

 .یریکارشناس ارشد سنجش واندازه گو مشهد  نژاد یدهاشمیشه یسپرد یعلم عضوهیئت 2 
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 همقدم

نظام آموزشی هر کشاوری از پانج عنصار هادف، برناماه، روش، مناابع و امکاناات و ارزشایابی         

 هرکادام از این عناصر با یکدیگر در تعامل هستند، بنابراین تحول در  هرکداماست.  شدهلیتشک

است. برای تحول و بهبود ارزشیابی  وپرورشآموزشاز این عناصر مستلزم تحول در سایر عناصر 

 .شود دنظریتجد وپرورشآموزشتحصیلی الزم است در سایر عناصر 

 معماول و  درآماده عاادت   صاورت باه آموزشی کشور ما بیشاتر  امروزه ارزشیابی در نظام  اگرچه

تا سرنوشات   شودیممداد کاغذی در پایان دوره یا نیمسال تحصیلی انجام  یهاآزمون صورتبه

تحصیلی فراگیران را مشخص کند، اما با نگاهی باه فلسافه ارزشایابی، گاذر تحصایلی یکای از       

دیگری همچون تعیین کیفیت آماوزش،   کارکردهای ارزشیابی تحصیلی است. ارزشیابی وظایف

آموزشی، ارائه باازخورد باه فراگیاران را بار      یهایازمندینتحلیل محتوای مواد درسی، بررسی 

 عهده دارد.

سنجش و ارزشیابی دانش آموزان در سطح ملی یک اهرم و عنصر کلیدی برای اصالح مادارس   

ارزشایابی درسات مقادمات     رودیما . انتظاار  شودیمو بهبود آموزش و یادگیری در نظر گرفته 

 (1389کند )رضایی و سیف، آموزشی را فراهم اصالحات

ساابقه آن حاداقل   است  شدهشناخته کیفی یابیارزش بانامرویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی که 

مثل گامبیاا،   افتهیتوسعه. اکثر کشورها حتی کشورهای کمتر گرددیبرممیالدی  1533به سال 

ی اول، هاهیپادر ایران برای  1330از مجریان طرح هستند. این طرح در سال غنا، بنگالدش نیز 

باشاد   شاده گازارش ی اشاده ثبات اما پس از مدتی بدون اینکه دالیل  درآمدبه اجرا  و سومدوم 

 (1389و پاشا شریفی  خلق)خوش متوقف شد.

-83سال تحصایلی  توصیفی( در مقطع ابتدایی مجددااز ) یفیکاجرای آزمایشی طرح ارزشیابی 

 933، 83-80کاالس پایاه اول آغااز شاد و در ساال تحصایلی        233با تحت پوشش بردن  82

 80-89کالس پایاه دوم و در ساال تحصایلی     233کالس پایه اول و  333کالس درس شامل 

 کالس سوم را تحات  233کالس دوم و  333کالس اول،  933کالس درس شامل  هزار کنیز ی

 حاال  درآزمایشی  صورتبهی چهارم نیز هاهیپایلی جاری دربخشی از پوشش برد ودرسال تحص

 اجراست.
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بارای تبادیل    ی زیاادی مواجاه باوده اسات.    هاا چالشطرح ارزشیابی کیفی دراجراو آموزش با 

کاه ایان تغییار بایاد      اندکرده( پیشنهاد 1386و حقیقی ) هیاللفرجارزشیابی پایانی به مستمر، 

اعام از روش   هاا ناه یزمیبی تاومم باا تغییارات مناساب در هماه      طی فرآیندی تدریجی و ترک»

ر و تحاول در  یا تغیچراکاه کاه    «تدریس، محتوای کتب، برنامه درسای و غیاره صاورت گیارد.    

صاورت   درغیاراین  شاود،  آغااز  آن تمهیادات  نیازسنجی با و  جیتدربهآموزشی باید  یهادهیپد

 .ممکن است مقاومت جامعه را به همراه داشته باشد

 طیشارا  بهباود ی موجود و اتخاذ تادابیری جهات   هاچالشراستا شناخت هرچه بیشتر  نیا در 

 ازی ارزشایابی کیفای را   هاا چاالش تاا   استبر آن ین تحقیق ا .رسدیمموجود ضروری به نظر 

شهیدهاشمی نژادوشهید بهشتی  معلمتیتربکارشناسی ناپیوسته مراکز  معلمان دانشجو دگاهید

 قرار دهد.ی موردبررسمشهد 

 پیشینه تحقیق   

( که در ماورد تاثیرارزشایابی توصایفی بار روی داناش      1389نتایج تحقیقات رضایی و سیف ) 

اسات حااکی از آن اسات کاه ساطح پیشارفت        اجراشاده آموزان پایه سوم چند منطقه تهاران  

تحصیلی دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در دروس ریاضی، علاوم تجربای، زباان    

اسات. همچناین    هاا آن سطحهمفارسی، باالتر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس عادی 

تر از داناش آماوزان   مشمول طرح ارزشیابی توصیفی باال آموزانمیزان آگاهی فراشناختی دانش 

ی بین دانش آماوزان مشامول   معناداردر حیطه روانی و حرکتی نیز تفاوت  مدارس عادی است.

یافتاه اسات و   دست( به نتایج متفاوتی 1389)خلق خوشطرح و غیر مشمول طرح وجود دارد. 

 حاکی از آن است که در امال و خواندن بین دانش آموزان مشمول طرح ارزشایابی توصایفی در  

داری وجود ندارد. در درس علوم بین این دو گروه در هر یمعنهای اول و دوم و سوم تفاوت یهپا

ی بناد جملاه درس  و درهای اول و دوم یهپادرس انشا در  در دار بوده است.یمعنیه تفاوت پاسه

 ین دو گروه مشاهده شد.ب داریمعنهای دوم و سوم و درس ریاضی پایه اول تفاوت یهپا

مشمول طرح ارزشیابی توصیفی بهتار از داناش آماوزان     آموزانی عملکردی دانش هازمونآدر 

مدارس عادی هساتند. سانجش عملکاردی درمقیااس وسایع اولاین باار در ساومین مطالعاه          
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 5عملکردی علوم دانش آموزان ایران در بین  آزمون. در درآمدالمللی ریاضی و علوم به اجرا ینب

را  3,9کشور رتباه   5عملکردی ریاضی نیز در بین  آزمون در ردند.کشور رتبه هشتم را کسب ک

ی عملکاردی در مادارس کمتار    هاسنجشدهد که یمنشان  هاپژوهشکسب کردند. همچنین 

 است. قرارگرفته موردتوجه

تجارب معلمان از اهاداف طارح ارزشایابی    درباره ( در تحقیق خود 1385یگران )و دزمانی فرد 

 آموزان دانش تحصیلی و شناختی یهابازده بر فزاینده ورده اندکه تأکیدشهر اصفهان آ توصیفی

 دارد. دنبال به را زیانباری عواقب ایشان، رشد ابعاد سایر از غفلت و

مدرساه   در زنادگی  کیفیات  معاادل  را تحصایل  عااطفی  هاای  ه بازد نیز پژوهشگران از برخی

 .اندکرده قلمداد آموزان دانش روان سالمت و بهداشت مثابهبه را دو این و دانندیم

یرهاایی همچاون   متغی ابتادایی  هاا سالدر  همچنین به نقل از ماهر و همکاران آورده است که

محیط اجتماعی و عاطفی حاکم بر کالس و نیز نبودن تنش در کالس در پیشرفت تحصایلی و  

 گذارد.یمنیز حفظ بهداشت روانی دانش آموزان بیش از سایر عوامل اثر 

 ارزشایابی  حفاظ و  بر کمی ارزشیابی یهتکاند که یدهرسن تحقیق همچنین به این نتیجه در ای

 بااالتر  ة نمار  برای گارفتن  آموزدانش به دادن باج کیفی ارزشیابی در است، فهمیدن بر کیفی

 و دارد دولات  بارای  زیاادی  هزینه چون شودیم حذف مردودی طرح این در است، شدهحذف

 طارح  ایان  در گروهی کار و ی عملیهاآزمون است، آموزان دانش یادگیری میزان از ارزشیابی

 شوندیم ارزشیابی گروهی صورتبههمیشه  آموزان دانش چون طرح این در است، شده بیشتر

 دانش بین مثبت رقابت شوند،یم مشکل فردی دچار ارزشیابی در و است گروه معلومات بریهتک

 .است شده کم طرح این در آموزان

 در آماوزان  دانش بین حس حسادت رفته است، بین از هایچشموهمچشم و منفی یهارقابت

 آموزان دانش علیه صحبت بدبینی، دشمنی، ناسالم، یهارقابت است، شده کم بسیار طرح این

 باد  تاأثیرات  یجادشده،ا سالم رقابت حذف و ییجوانتقام و هایهمکالس به نکردن کمک دیگر،

 شادن،  لاه  پاا  زیار  حقارت، احساس ،طردشانضعیف،  آموزان دانش برای کم ة نمر از حاصل

 طارح  ایان  در آماوز داناش  و معلام  است، شدهحذفطرح  این در یینماانگشت شدن، سرکوب

 .دارند بیشتری ارتباط
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های فرعای  یتمحدودها و ییتواناشناخت  فرعی دسته در معلمان تجارب از یانمونه

 :که دهدیمنشان 

 خود مقایسه پیشرفت با آموزدانش هر شده، کم تقلب نیست هایکردن حفظ از ارزشیابی چون

 روحیه داناش  .است شده بیشتر آموزان دانش نفساعتمادبه دیگر، آموزان بادانش نه و شودیم

دلیال   باه  درس کاالس  و داناش آماوزان   طارح  ایان  در اسات،  شده بهتر طرح این در آموزان

خوانادن،   درس از طارح  ایان  در آماوزان  داناش  هساتند،  شاد گروه در کار و بازی با یادگیری

 .اندشده مندعالقه معلم و مدرسه درس، به و برندیم لذت گروهی کار و یادگیری

یت و مشارکت یاادگیری  بر خالقیر ارزشیابی توصیفی تأث درباره( در تحقیق خود 1388زارعی )

آورده است خالقیت دانش آماوزان ارزشایابی    بندرعباسو عملکرد دانش آموزان پایه سوم شهر 

ی اسات کاه باا روش    آماوزان داناش ی بیشاتر از  معناادار  طوربهشده با روش ارزشیابی توصیفی 

 طاور باه . همچنین در مورد مشارکت در کاالس گروهای کاه    اندشدهارزشیابی سنتی ارزشیابی 

 و تعامال س داشاته  سنتی ارزشیابی شده بودند تمایل کمتری باه مشاارکت و فعالیات در کاال    

ی که ارزشیابی سنتی آموزاندانشکمتری نیز با یکدیگر داشتند. همچنین مقدار ارتباط و تعامل 

 شده بودند با معلم کمتر بود.

 چهارمحال استان دردرباره اثربخشی ارزشیابی توصیفی ( 1389) یریامی که توسط قیحق درت

یاادگیری   -نتایج بیانگر آن است که کیفیت فرآیند یاددهی نیترمهماست؛  شدهانجامبختیاری 

 )دوام و پایداری یادگیری(، ماندگاری ذهنی یهامؤلفه دردانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی 

 میزان انگیزه انجام تکالیف درسی و میزان دستیابی باه اهاداف بعاد جسامانی، بهتار از داناش      

 آموزان ارزشیابی کمی بوده است.

یاادگیری داناش آماوزان طارح ارزشایابی       -همچنین میزان بهداشت روانای محایط یااددهی   

میزان عالقه به درس و معلم و میزان اضطراب داناش آماوزان، بهتار از     یهاتوصیفی در مؤلفه

ارزشیابی کمی بوده است بطوریکه میزان عالقه به درس و معلم دانش آموزان طرح ارزشایابی  

آموزان ارزشیابی کمی بوده و میازان اضاطراب داناش آماوزان طارح      توصیفی بیشتر از دانش 

 ارزشیابی توصیفی کمتر از دانش آموزان ارزشیابی کمی بوده است.
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دهد میزان دستیابی به اهداف بعد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر همچنین نتایج نشان می

 گروه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی یکسان بوده است. دو درمختلف  یهاهیپا در

آزمون پیشرفت تحصایلی   5میزان دستیابی به اهداف سطوح باالی شناختی، از میزان  نهیدرزم

آزمون تفاوتی بین میزان دستیابی  8درس اصلی(، در  سه درتحصیلی و  هیپاسه)در  برگزارشده

و  کیفای گاروه ارزشایابی    دو درماوزان پسار   به اهداف سطوح باالی حیطاه شاناختی داناش آ   

آزمون  5دانش آموزان دختر، از مجموع  انیم در کهیدرحالارزشیابی کمی مشاهده نشده است 

 عملکرد بهتری داشتند. کیفیآزمون، دانش آموزان دختر گروه ارزشیابی  9در  برگزارشده،

دهند که در اثر اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در برخی از مناطق یمتحقیقات نشان  

هاای اول تاا ساوم ابتادایی در مقایساه      یهپاکشور اضطراب امتحان کلیه دانش آموزان مشمول 

 خلقخوشیافته است )کاهشی امالحظهقابل صورتبهها یهپاآموزان غیر مشمول همان  بادانش

 (.1385یگران و دفرد  زمانی ،1389یفی پاشا شرو 

نگرش هر دو گروه از دانش آموزان مشمول و غیر مشمول در طرح ارزشیابی کیفای نسابت باه    

در  هاا آنندارد. نگرش دانش آموزان، معلمان و والادین   یادگیری دروس اساسی تفاوت چندانی

د باین  مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس امال، علوم، انشا و ریاضی تفااوت عملکار  

ی بسیار کم بوده است. نتایج تحقیقات نیز نشاان  طورکلبهدانش آموزان مشمول و غیر مشمول 

یج نتاا  تفاوت معنااداری وجاود نادارد.    آموزدانش دودستهدهد که در حوزه عاطفی بین این یم

مشامول   آماوزان داناش   انادازه باه مدارس عادی  آموزاندهد که دانش یمتحقیقات آنان نشان 

 آماوزان نسبت به خودشاان، داناش    ما نگرشان هستند وشیابی کیفی از مدرسه راضی طرح ارز

 (.1389های مدرسه مثبت است )رضایی و سیف، یتفعالدیگر و معلمان و 

 دهناد کاه  ی نشانمتحقیقات وپرورش آموزشمیزان تحقق اهداف مصوب شورای عالی  در مورد

 شده ناموفق بوده است:یینتعف از پیش طرح ارزشیابی توصیفی به دالیل زیر در تحقق اهدا

یرهای مستقل و وابسته تعریف و نحاوه اجارا و   متغ درانفقدان یک پیشنهاد پژوهشی که  -1

 باشد. شدهمشخص مایان کاردست
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فقدان مبانی نظری مشخص که در آن پاس از معرفای چاارچوب یاک نظریاه خااص یاا         -2

 یادگیری را تعریف و ارزشیابی توصیفی را با آن ارتباط دهد. هاآنتلفیقی از 

ناهماهنگی و ناسازگاری میان اهداف طرح و اصول آن به سبب عدم وجاود مباانی نظاری     -3

 محکم و مستند

عدم اجرای آزمایشی طرح در سطح نمونه خرد در یک استان و اجرای آزمایشای آن در ساطح   

اط با هماهنگی عناصر طارح ارزشایابی باا یکادیگر تادابیر      در ارتب قبالً کهآنکالن و ملی بدون 

 علمی و اجرایی اندیشیده شده باشد.

 ناکامی در فراهم آوردن شرایط مناسب برای تغییر مقیاس کمی به مقیاس کیفی.

 ناهماهنگی در اجرای ارزشیابی توصیفی در سطح مدارس مشمول

 دانش آموزان ناکامی در فراهم آوردن شرایط مناسب برای بازخورد به

 (.1380،خلقخوشعدم کاهش حساسیت والدین مشمول طرح نسبت به نمره )

توصایفی در مادارس ابتادایی شاهر تهاران       -ة اجرای ارزشیابی کیفای نیدرزمدر تحقیقی که  

ی طرح ارزشیابی توصیفی باا  نیگزیجا واشاعه  ی جدی در این حوزههاچالش، یکی از شدهانجام

 (.1386حسنی و احمدی،است ) شدهیمعرفدر ایران دارد،  هشتادسالهالگویی که سابقه 

اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی در ارتقاء ساطح بهداشات روانای از    

طریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آماوزان موفاق باوده    

 وپرورشآموزشاز سوی شورای عالی  شدهینیبشیپ اما در تحقق کامل بسیاری از اهداف؛ است

ی فراروی ارزشیابی توصیفی در پنج گاروه  هاچالشو معاونت آموزش عمومی ناکام مانده است. 

 :اندشدهیبندطبقهکلی 

 بودن هویت مفهوم ارزشیابی توصیفی نامشخص -1

 ناکامی در ارتقاء یادگیری دانش آموزان -2

 درباره فرایند یادگیری هادادهی سنجش کیفی برای گردآوری ابزارهافقدان  -3
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 فقدان یک برنامه روشن و مدون برای تربیت نیروهای متخصص -0

یازات خااص   تجهین منابع مالی، امکاناات و  تأمبینی و یشپفقدان یک برنامه مدون برای  -9

 یفی(پاشا شرو  خلق)خوش یفیکهای یتفعال

نشان داد که نگارش داناش    2331خواندن )پرلز( در سال  المللی پیشرفت سوادینبدر مطالعه 

نگارش مثبات    ازنظرهمه کشورها باالتر است و ایران  از آموزان ایرانی نسبت به درس خواندن،

 دانش آموزان ابتدایی به درس خواندن رتبه اول را دارد.

ارزشایابی   یری وگاندازهنتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد که متخصصان در حوزه 

 :معتقدند که اتفاقبه

ی و آزمون عملکردی با رویکردهاای  خود سنجشده برای اجرای ابزارهای یمعرفهای یوهش -6

 علمی انطباق ندارد.

یسات باا   لچاک شده برای اجارای ابازار پوشاه کاار، برگاه مشااهدات و       یمعرفهای یوهش -4

ی حاصال از فارم   هاا دهدارویکردهای علمی خیلی کم انطباق دارد. همچنین نتایج تحلیل 

ی و سانج روانیناة  درزمارزشیابی محتوای ابزار پوشه کار نشان داد کاه داوران متخصاص   

 آموزان: کاردانشمعتقدند که معلمان در تنظیم پوشه  اتفاقبهارزشیابی 

ی استمرار منطقی مطالب، ارزشیابی معلم از کار شااگرد، فاراهم آوردن   هامالکالف( در رعایت 

 .اندکردهو والدین در حد ضعیف عمل  آموزدانشبازخورد به 

ی فراهم آوردن بازخوردهای تراکمی به دانش آماوزان و والادین، لحااظ    هامالکب( در رعایت 

ی و ترسایم نماودار   سانج  خودی هامالککردن تاریخ در حد متوسط عمل کردند و در رعایت 

ز داشاتند کاه محتاوای    اسات. همچناین متخصصاان ابارا     نشدهانجامپیشرفت تحصیلی کاری 

راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی در حد متوساط   ژهیوبهی آموزشی هاکتابی فشرده و هالوح

توانسته است با توجه به اهداف کلی و جزئی طرح به معلماان و دیگار مجریاان اساتانی بارای      

ای ی فشارده محتاو  هاا لاوح و  هاا کتااب را آموزش دهاد.   ازیموردنی هامهارتتحقق آن اهداف 

 طرح هماهنگ نیست.  شدهینیبشیپی با اهداف اتااندازهآموزشی 
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دالیل عدم موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی در برخی از مناطق تهران را به عوامل زیار نسابت   

 است: شدهداده

در کاالس،   آموزان، تعداد زیاد دانش هاکتابعدم آشنایی معلمان و مدیران با طرح، حجم زیاد 

مجریان مرد از طرح، عدم تعهد برخی از مدارس مجاری   ژهیوبهعدم استقبال برخی از مجریان 

ی و حمایت کافی. حذف ارزشیابی پایانی در طرح ارزشیابی توصایفی یکای از   دهسازمانو نبود 

در عدم موفقیت آن در مناطق مختلف است. هیو پژوهشای نباود کاه نشاان دهاد       مؤثرعوامل 

ة نا یدرزم گرفتاه انجامی هاپژوهشمنفی بر پیشرفت تحصیلی دارد. اغلب  ریتأثبی پایانی ارزشیا

از قبیل عدم توجه به ساطوح   هاآزموننقاط ضعف  و هستندارزشیابی بر تحلیل آزمون متمرکز 

حذف ارزشیابی هیو مبناای پژوهشای نادارد. حتای      نیبنابرا؛ شوندیمباالتر یادگیری را یادآور 

. )رضاایی و  کناد ینماز مدافعان ارزشیابی تکوینی است حذف ارزشیابی را توصیه  که خود علوم

 (1389سیف، 

کاه نظاام آموزشای دوره     شودیمعدم اجرای ارزشیابی پایانی در طرح ارزشیابی توصیفی باعث 

باار   ساواد یبا به یک نظام ارتقای خود به خودی تبدیل شود و نتیجاه آن   درازمدتابتدایی در 

 (1389آمدن دانش آموزان خواهد بود. )رضایی و سیف 

موانع و مشکالت اجرای ارزشیابی کیفای توصایفی دوره ابتادایی در     در مورد طی تحقیقی که 

 گروه معلماان،  با سه در ارتباطموانع ارزشیابی توصیفی  نیترمهماست  شدهانجاماستان زنجان 

 و باه روس وابزارارزشایابی موردبررسای قرارگرفتاه    ی دمحتاوا  ،و عناصرآموزان و والدین  دانش

 نتایج زیردست یافته است:

خاو گارفتن     ترین موانع مرتبط با معلمان در اجرای ارزشیابی کیفی توصایفی شاامل:  مهم -1

های سنتی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، عدم انگیزه کاافی معلماان در اجارای    معلمان به روش

بودن اجرای الگوی ارزشیابی کیفی توصایفی در   دشوار صحیح الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی،

های توجیهی مناسب و کافی برای والدین در خصوص الگاوی  کالس درس وعدم برگزاری برنامه

 .هستکیفی توصیفی  ارزشیابی
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آماوزان در اجارای ارزشایابی کیفای توصایفی شاامل: عادم         بادانشترین موانع مرتبط مهم -2

هاای داناش آماوزان، عادم آگااهی      یی ضعفنمابزرگاستفاده از ارزشیابی کیفی توصیفی برای 

دانش آموزان از چگونگی اجرای صحیح و دقیق الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی و عادم قابلیات   

 باشد.می آموزدانش 23تا  19های باالتر از جرای الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی برای کالسا

ترین موانع مرتبط با والدین در اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی شامل: عادم اختصااص   مهم -3

وقت کافی والدین برای همکاری با معلمان و مدرسه در اجرای صحیح و دقیق الگوی ارزشایابی  

فی، ارائه بازخوردهاای نامناساب و اشاتباه از ساوی والادین از وضاعیت تحصایلی        کیفی توصی

ی آگااهی از وضاعیت واقعای    جابهفرزندان خود به معلم و مدرسه، اصرار والدین به نمره گرایی 

تحصیلی فرزندان خود و روشن نبودن فلسفه و اهداف ارزشیابی کیفی توصایفی بارای والادین    

 .باشدمی

 روزباه ترین موانع مرتبط با محتوای دروس در اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی شاامل:  مهم -0

نبودن محتوای دروس و عدم انطباق کامل آنان با نیازهای دانش آماوزان باا توجاه باه شارایط      

های درسی بر زیاد بودن محتوای کتاب دیتأکمحلی، ملی و جهانی، حجم زیاد محتوای دروس، 

هاای گروهای داناش    های علمی و تربیتی و کم توجهی به فعالیتایر فعالیتو کم توجهی به س

 باشد.آموزان در کالس می

ترین موانع مرتبط با ابزارهای ارزشایابی در اجارای ارزشایابی کیفای توصایفی شاامل:       مهم -9

امتحانات به قبولی بیشتر، کلی و مبهم بودن برخی عبارات کارناماه توصایفی و    نامهنییآ دیتأک

عدم درک درست آن و از میان رفتن حس رقابت در میان دانش آماوزان باه دلیال نباود نماره      

 (.1353باشد )میرزا محمدی،می

درتحقیقی که پیرامون بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی توصیفی 

 است: شدهحاصلاین نتایج  شدهانجام

ی زگا یانگیبا معلمان حجم کاری زیاد، زمان اندک و تعداد زیاد دانش آماوزان و والادین نیاز     -

عواماال در اجاارای ارزشاایابی توصاایفی  نیتاارمهاام را رقاباات نبااوددانااش آمااوزان بااه علاات 

                                                                                                 .اناد کرده ذکر
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ی ارزشایابی توصایفی در بهباود    هاا روشی ابازار و  ریکارگبهبین دیدگاه معلمان در خصوص  -

اداری یادگیری و بهبود سالمت روحی و روانی بر اساس متغیر سن تفاوت معنا  -فرایند یاددهی

-05ی سانی  هاگروهارزشیابی توصیفی را بهتر از  ریتأث سال 33-35ی سنی هاگروهوجود دارد 

 (1353سال ارزیابی کردند )حسینی، 93و باالتر از  سال 03

ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آماوزش ابتادایی در ایاران و جایگااه     » در موردهمچنین تحقیق 

 زیردسااااات یافتاااااه اسااااات: باااااه نتاااااایج «هاااااای مااااادارس در آنکتابخاناااااه

 .مکانی به نام کتابخانه مدرسه با شرایطی که این استانداردها معیّن کرده است، وجود نادارد  -1

در کتابخاناه مدرساه و چگاونگی     کردهیلمعلمان و مدیران با رسالت و وظایف کتابدار تحص -2

 .آمااااااوزان آشاااااانا نیسااااااتندپشااااااتیبانی او از پیشاااااارفت تحصاااااایلی دانااااااش

نه در طرح ارزشیابای توصیفای شفاف و مشخص نیست و در متون ماربوط باه  نقش کتابخا -3

 .طرح تأکید زیادی نشاده اسات   یهاگیری از کتابخانه در پیشبرد هدفطرح نیز بر نیاز به بهره

باشااندواغلب مادارس مجاری طارح، فاقاد مکاان مناساب بارای کتابخاناه در مدرساه مای           -0

 .برخوردارناااااااااادهااااااااااا از حااااااااااداقل امکانااااااااااات الزم   کتابخانااااااااااه

عنوان جایگزینی های کالسی بهرسد مدارس برای رفع چنین کمبودی، از کتابخانهبه نظر می-9

 .کنناااااااااادباااااااااارای کتابخانااااااااااه مدرسااااااااااه اسااااااااااتفاده ماااااااااای 

گیاری از  فاعال تادریس، بهاره  یهاطور تقریب هامه مدیاران نسبت باه استفاده از روشبه -6

در طارح بارای    شاده یهمختلاف توصا   هاای یتفعال منابع اطالعاتای در تدریس معلمان و انجام

 .(1389رخ، یپرو  آموزان نظر موافقی دارند )میرحسینیدانش

بار   و آناان است  قبولو قابلکیفی این نوآوری مطلوب  -از نظرمجریان طرح ارزشیابی توصیفی

باطی های ارت -. همچنین آمده است کانالاندکردهید تأکآثار سودمند طرح در مدرسه و کالس 

گیارد محال   یما ی تفریح صورت هازنگدر  عمدتاًشخصی مثل جلسات دوستانه در مدرسه که 

ی ناوین در  هاا روش ماورد اشااعه  ی تخصصای کااری در   هاا بحثی و رساناطالعمناسبی برای 

ی آموزشی محمل مناسبی برای ایجاد یک شابکه  هاگروهرسد یماست. به نظر  وپرورشآموزش

از ی مرتبط با اشاعه طرح ارزشایابی کیفای باشاد.    هانگرشو  هامهارتی و توسعه نوآورتزریق 
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ی اصلی نظام ارزشیابی سنتی نظر مساعد هامؤلفهمعلمان و مدیران نسبت به  عمده یگرد طرف

تواند یک سرمایه مهم اجتماعی محسوب یمیررسمی از روابط میان کارکنان غی هاشبکهدارند. 

 (.1386حسنی و احمدی،شود )

زمان است. اشاعه این امر  یک نوآوری، عنوانبهاشاعه ارزشیابی کیفی  ةنیدرزمدیگر  مؤثرعامل 

و دستورات اداری ارزشیابی توصایفی را در بدناه    شبهکبا تصمیمات ی توانینماست و  برزمان

یرا تغییر در فکر و اندیشه و عمل فرد و هنجاری شدن آن تفکرات ز نظام آموزشی مستقر نمود.

 رفتارها زمان نیاز دارد. و

 اتخااذ  باالگفت تصمیمات از  توانیم وپرورشآموزشی مدیریت اشاعه در شناسبیآسة نیدرزم

ی را مجاری صارف   آموزشا گسترده نظام  بدنه .شودیمو به بدنه یا بازوی اجرایی ابالغ  شودیم

نامناساب باا هار تحاول و     ی برخوردهای روانی و هامقاومتدستورات و تصمیمات باال دانستن، 

 .شودیم نوآوری را سبب

 تحقیق سؤال

معلام  یتتربرشته آموزش ابتدایی مراکز  دانشجو معلمانیدگاه از دی ارزشیابی کیفی هاچالش 

  اندکدمیدهایمی نژاد و شهید بهشتی شه

 ی تحقیقشناسروش

 ی اطالعاات، آورمنظاور جماع  باه پیمایشای اسات.    –تحقیقات توصایفی   از دستهاین تحقیق  

ی سااخته شاد. روایای پرسشانامه توساط      ادرجاه ساه آیتم  20یف لیکرت با با طی اپرسشنامه

از  باا اساتفاده  . پایایی پرسشنامه قرار گرفتکارشناسان و متخصصان حوزه ارزشیابی موردتایید 

از  ینفار  83ی یاک نموناه   بار رو یین گردید. این پرسشانامه  تع 83/3 کرون باخضریب آلفای 

هاشمی نژادوبهشتای  معلمیتآموزش ابتدایی در مراکز ترب کارشناسی ناپیوسته و معلماندانشج

سابقه تدریس در مدارس ابتدایی بوده و  سال 13ین دانشجویان دارای حداقل ا .مشهد اجرا شد

باهدف  بر آندرزمان اجرای تحقیق نیزدرمقطع آموزش ابتدایی مشغول به خدمت بودند. عالوه 

ی نیمااه امصاااحبه یابی کیفاای،ارزشااو کارشناسااان حااوزه  دانشااجو معلمااانمقایسااه نظاارات 
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 یاان، در پا معلام باه عمال آماد.    یات تربین درس ارزشایابی در  از مدرسا  تان  9ساختاریافته با 

دسات   باه  یار زیج و نتاا ی بنددستهکلی  گروه 9در  دانشجو معلمانی موجودازدیدگاه هاچالش

 آمد:

 15ن شرایط فیزیکی نامناسب بود% 

از افراد معتقدند مدارس از امکانات مناسبی جهت اجرای درست طرح برخوردار  86%

 .نیستند

 دانند.یاسب نمکیفی منشرایط فیزیکی کالسهارابرای اجرای ارزشیابی  83%

 .اند تراکم دانش آموزان در کالس زیاداستاظهار داشته 84%

  31از معنا درک نادرست% 

نداشاته و دچاار    کیفای  یابیدرک درستی از ارزش ینکه برخی از معلم معتقدند 56%

 .هستند یکژفهم

از افراد معتقدند که برخی عبارات کارنامه توصیفی کلی و مبهم است و معلماان   42%

 .درک درستی از آن ندارند

معتقدند که برخاای از ماادیران مادارس ابتدایاای درک درساتی از ارزشایابی        49%

 .توصیفی ندارند

  33مشکالت اجرایی% 

 کیفیکه آموزگاران ابتدایی در ساخت ابزارهای ارزشیابی  انداظهار داشته 58%

 .دارندمشکل

 .است یرگوقتکیفی ارزشیابی  یهامعتقدند تکمیل فرم 89%

 یستند.فعال تدریس آشنا ن یهامعتقدند اغلب معلمان با روش 41%

رسای، سابب کام تاوجهی باه ساایر       اظهار داشته اندکه تاکیدبرمحتوای کتب د 51%

 .علمی و تربیتی شده است هاییتفعال

 .چندپایه دشوار است یهااجرای طرح در کالس گویندیم 48%
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کافای و مناسب جهت آشنایی معلمین با  یااند که مانابع کتابخانهاظهار داشته 42%

 .وجود ندارد کیفیارزشیابی 

ابی معلمان توسط مدیران دشوار سبب شده ارزشی کیفیمعتقدند ارزشیابی  01%

 .نظرمخالفند ینبا ا %30باشد و 

  32ی باالدستی هاآموزشضعف% 

جمعی صورت نگرفته  یهادقیقی در مورد طرح در رسانه یرسانمعتقدند اطالع 56%

 .است

 یزیرو اجرای طرح، برنامه یفوپرورش در تعرمسئولین آموزش گویندیم 48%

 .اندمناسبی نداشته

توجیهاای مناساب و کافاای بارای والادین در خصاوص        یهاا برناماه  گویندیم 84%

 شود.یبرگزار نم کیفی ارزشیابی

 کیفی یانیضمن خادمت در آشنا نماودن معلمان باارزش یهاماعتقدند که دوره 63%

 .بازدهی خوبی نداشته است

از آماادگی الزم   کیفای ضامن خادمت ارزشایابی     یهامدرسین دوره گویندیم 93%

 .اناااااادنظاااااار مخااااااالف  یاااااانبااااااا ا %24و  نیسااااااتند رخااااااوردارب

 .مناسب نیست کیفیضمن خدمت ارزشیابی  یهامعتقدند روش برگزاری دوره 61% 

 .مناسب نیست کیفیمایزان ساعات دوره ضمن خدمت ارزشیابای گویند یم 46%

  53در اجرا ضعف انگیزه% 

زمینه را برای معلمان کم انگیزه برای شانه خالی کاردن از   کیفیمعتقدند طرح  99%

 .فراهم نموده است یتمسئول

کاار و شاانه خاالی کاردن از     معتقدند این طرح زمینه را برای دانش آموزان کم 08%

 .اندعقیده مخالف یننیز با ا %35انجام تکلیف فراهم نموده است و 

دانش  یانرفتن حس رقابت در م ینبسبب از  کیفیارزشیابی »جمله که  ینبا ا 06%

 .نظرمخالفند ینبا ا %03اند و موافق« آموزان شده است
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 کیفای صحیح الگوی ارزشیابی  یاند معلمان اناگیزه کافای در اجرااظهار داشته 66% 

 .ندارند

 

 معلم مشهدیتتربمراکز  دانشجو معلمانی ارزشیابی کیفی از دیدگاه هاچالش

 

دهاد نامناساب باودن شارایط فیزیکای      یما نشاان   آمدهدستبهکه نتایج  گونههمان

کمتارین فراوانای راازنظار دانشاجومعلمان      در اجارا باالترین فراوانی و ضاعف انگیازه   

 داشته است. در پژوهش کنندهشرکت

ازنظار اسااتید و مقایساه     آمدهعملبهی هامصاحبهاز  شدهکسبی اطالعات بندجمع

در  معناا کاه  ین باد  دهاد. یما را نشان  هاداده، همخوانی معلمان دانشجو آنهابانظرات

 یداساات یی کاه  هابا چالشتوسط دانشجویان  شدهمطرحی هاچالش یاری از موارد،بس

ین چاالش  تار مهام ید ازنظار اساات  ین اساس، به رایکسان است.  اندنمودهآن اشاره  به

توصایفی و کمتارین فراوانای    یابی از ارزشا ارزشیابی توصیفی، فهم نادرست معلماان  

ی هاا چاالش ی ارزشایابی توصایفی اسات.    در اجارا انگیازه   نباود  مربوط به ضعف یاا 

 ازنظراساتیدبه ترتیب عبارتنداز: شدهمطرح
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فهم نادرست معلمان از ارزشیابی کیفی، ناهماهنگی بین ماهیات و اجارای ارزشایابی     -

 کیفی

نباود  ارزشایابی کیفای،    اهاداف با ، عدم تناسب فضاهای آموزشی هاکالستراکم زیاد  -

 یزات آموزشی مناسبو تجه امکانات

ی طارح ارزشایابی   هاا ضارورت ی تدریس معلمان با اهداف و هاروشهمخوان نبودن  -

 کیفی

از  بار اساتفاده  یشاتر  ب یدتأکعدم آشنایی معلمان با ابزارهای حوزه ارزشیابی کیفی و  -

 همانند گذشتهی کتبی هاآزمون

 بین دانش آموزان همچون گذشته بر رقابتتأکید برخی از معلمان  -

 در حاوزه یازهاای معلماان   باا ن ی ضمن خادمت  هاآموزشعدم تناسب یا تناسب کم  -

 ارزشیابی کیفی

 توجیه نبودن والدین -

ی زدگا بااالتر )شاتاب  های یهپای آن به و تسر از اجراضعیف طرح پس  شناسییبآس -

 دراجراوتعمیم دادن طرح(

در ین نسبت به اجارای ارزشایابی کیفای    و والدعلمان نگرش منفی و ضعف انگیزه م  -

 مدارس

 

 گیرییجهنتی و بندجمع

ی پیشاین  هابا پژوهش دانشجو معلمانیدگاه از دی فراروی ارزشیابی کیفی هاچالشدرمجموع 

درک درست و نامناسب بودن شرایط  خود عدم( نیز در تحقیق 1353) یمحمدهمخوانی دارد. 

 ارزشیابی کیفی دانسته است.ی هااز چالشفیزیکی را 

مشکالت اجرایی و نامناسب بودن شرایط فیزیکی  خود بهیزدرتحقیق ( ن1389) یفو سرضایی 

یان تحقیاق   در ا آماده دسات باه یج باا نتاا  اندکاه   کردهاشارهو تعدادزیاددانش آموزان درکالسها 

 ی دارد.خوانهم



 1359 تابستان ،3شماره ،دومدوره                                 پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

 

 

44 

 

ی هااز چالشبخشی  عنوانبهی باالدستی هاآموزشضعف  در مورد آمدهدستبههمچنین نتایج 

باه نامشاخص باودن     ( کاه 1389) یفیپاشا شار و  خلقخوشفراروی ارزشیابی کیفی با تحقیق 

هویت مفهوم ارزشیابی کیفی و فقدان ابزارهای سنجش کیفی و فقدان یک برنامه برای تربیات  

 ی دارد.خوانهمکند یمنیروی متخصص اشاره 

( 1386) یو احماد یقاات حسانی   باا تحق  دانشجو معلماان توسط  شدهارائهی کارهااز راهبرخی 

ی ارتباطی شخصی مثل جلسات دوستانه هاکانالیق خودنیزایجاد در تحقیشان ا ی دارد.خوانهم

یال جمعیات   از قبیی بارای مادارس   هامالکیه و تهوایجادشبکه های غیررسمی راموثردانسته 

و ین رضاایی  همچنا  ارزشیابی کیفی مفیدمی دانند.کالس و تجهیزات مناسب رادرجهت اشاعه 

 اندداشتهید تأکیز بر لزوم ارزشیابی کمی همراه با ارزشیابی کیفی ( ن1389) یفس

آموزشای اسات.    در نظاام ییار  درصادد تغ درمجموع، طرح ارزشیابی کیفی در مدارس ابتدایی،  

 یار زاماا،  ؛ ناد باشاند  یناده یادگیرنادگانی توانم  در آی اسات کاه   آماوزان داناش هدف آن تربیت 

از  آماده دسات باه درمجماوع، نتاایج    اجرای بهینه آن فراهم نشده اسات.  ی الزم برایهاساخته

، تاراکم  از همکااران دهد که نبود فضاوتجهیزات مناسب، عدم آشنایی برخی یمتحقیقات نشان 

یفی و ی نادرسات از طارح ارزشایابی توصا    هاا برداشات ، توجیه نبودن اولیاء، آموزان دانش یادز

ارزشیابی کیفی در دستیابی به برخی اهداف خود موفاق   تا طرح سبب شده دستینازاعواملی 

برای تحول و بهبود ارزشایابی پیشارفت تحصایلی الزم اسات تماام      عمل نکند. به نظرمی رسد 

عناصر اعم از روش، محتوا، نیروی انسانی، وسایل و امکانات با این تحاوالت همگاام شاود، ایان     

مادت ایان   بر و تدریجی باشد و اصرار در به سارانجام رسایدن کوتااه   ممکن است زمانتحوالت 

مناسب ممکن است باعاث مقاومات جامعاه آموزشای کشاور شاود؛        یتغییرات، بدون بسترساز

انادرکار  نوین آموزشی تغییر نگرش عوامل انسانی دست یهادهیبنابراین اولین گام در اجرای پد

که نظام آموزشای کشاور ازنظار امکاناات و فضاای مناساب        یزمان تا در نظام آموزشی است و 

 زیا آمتیا آموزشی و همچنین نیروی انسانی با اساتانداردها فاصاله داشاته باشاد، اجارای موفق     

 .امری دشوار و حتی محال خواهد بود کیفیارزشیابی 
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 یان تحقیاق درحدمحادودانجام   در ای ارزشیابی کیفی هاچالش در موردنگرش سنجی معلمان 

و معلمان درموردچالش های ارزشیابی کیفی درحداساتان   گردد نگرشیشنهادمی پ شده است،

 به نتایج آن تصمیمات مقتضی توسط مسئوالن انجام پذیرد. با توجه شود تای انجام مل

 پیشنهادات 

و  هاا رساانه طارح ارزشایابی کیفای از طریاق      حیو تشرفراهم نمودن زمینه الزم برای تبیین  -

 ی با حضور کارشناسانجمعارتباطوسایل 

 اجرای بهینه طرح ارزشیابی کیفی منظوربهی ابتدایی هاکالسکاهش تراکم دانش آموزان  -

 آن با ارزشیابی کیفی توسط مدرسان و ارتباطتلفیق برنامه درس ملی  -

 ...ی تدریس نوین مانند؛ بحث گروهی، پرسش و پاسخ وهاروشاستفاده از  -

 در مدارسآموزش مناسب اجرای ارزشیابی کیفی  زاتیو تجهوسایل فراهم نمودن  -

 آموزشی مناطق مختلف کشور و بررسی و مقایسه نظرات آنان استفاده از نظرات کارشناسان -

 کیفی سایر کشورهای جهان ی نظاممطالعهایجاد زمینه الزم برای  -

و ارزشایابی کیفای    ٔ  ناه یمدرزی معلمان موفاق کشاور   هادهیای تجربیات، نظرات و آورجمع -

 آن به معلمان انتقال

 کشور در سطحموجود  طیبهبود شراانجام تحقیقات کاربردی پیرامون ارزشیابی کیفی باهدف  -

 ارزشیابی کیفی در حوزهی ضمن خدمت فرهنگیان هاآموزشارتقاء کیفیت  در جهتتالش  -

 ......و -

 

 

 :مآخذمنابع و 

مادارس در طارح ارزشایابی توصایفی در      یهاا کتابخاناه جایگاه . (1389) .مهری ،رخیپر -

. یرساان کارشناسی ارشد رشته علاوم کتاباداری و اطاالع    نامهانیاستان خراسان رضوی، پا

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی
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ارزشیابی از اجرای برناماه ارزشایابی کیفای توصایفی در اساتان       .(1388) .هاجر، حامدی -

 دانشگاه الزهرا ،کارشناسی ارشد نامهیانپا، سمنان

توصایفی   –ی اجرای ارزشیابی کیفی ابینهیزم(. 1386) .یغالمعلحسنی، محمدواحمدی،   -

تاا   89 صافحات  23ی آموزشی، شماره هاینوآور، فصلنامه شهر تهرانابتدایی  در مدارس

122 

نظاام ارزشایابی    یهاا ی(، ارزشایابی توصایفی پاساخی باه کاسات     1389) .حسنی، محمد -

 تحصیلی موجود

 تحصیلی وتربیتی یابیدفتر ارزش ، راهنمای ارزشیابی توصیفی،(1382) .حسنی، محمد -

معلمین و والدین در خصوص کاربسات    ( بررسی نگرش1353) .حسینی، فهیمه السادات -

روانای   –یادگیری و ساالمت روحای    _ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرآیند یاددهی 

 ناماه انیا پا، 85-53وزان مدارس ابتدایی پایه اول شهر تهران در ساال تحصایلی   دانش آم

 تهران معلمتیترب دانشگاه ی درسی،زیربرنامهی ارشد رشته کارشناس

 تحصیلی ارزشیابی توصیفی الگویی جدید در ارزشیابی ،(1389) .زهرا ،یحصار بان -

(. ارزشایابی اجارای آزمایشای ارزشایابی     1389) .حسان  ، ایارج وپاشاشاریفی،  خلقخوش -

(، فصالنامه  1380-1389کشاور ) ابتدایی برخای از منااطق آماوزش     در مدارستوصیفی 

 104تا  114 صفحات ،88، مسلسل 0شماره تعلیم و تربیت، 

(. ارزشایابی در خادمت آماوزش: رویکردهاای ناو در سانجش و       1382) .رستگار، طااهره  -

د نا در فرآی آماوزان  داناش  و بازخورد مؤثر باه  ایمستمر و پوارزشیابی با تأکید بر سنجش 

 وپرورش، مؤسسه فرهنگی منادی تربیتتهران: وزارت آموزشچاپ اول.  .آموزش

 ی شاناختی، هاا یژگا یبار و یرارزشیابی توصیفی ( تاث1389) .اکبریعلرضایی، اکبروسیف،  -

 ساال  ،18شاماره  ، «ی آموزشیهاینوآور»فصلنامه  آموزان، حرکتی دانش-ی وروانیعاطف

 03تا  11پنجم صفحات 

 و عملکارد یادگیری  و مشارکت تیبر خالقیرارزشیابی توصیفی تاث .(1388) .اقبالزارعی،  -

مجلاه علاوم    تحصیلی دانش آموزان دختروپسارپایه ی ساوم دبساتان درشاهربندرعباس،    

 2نزدهم، شاماره  دوره پانجم، ساال شاا   اهواز،  چمران دیشهی دانشگاه و روانشناستربیتی 

 52تا  45 صفحات



 زهرا آزاد دیسفانی و زهره صانعی مهری                  در حوزه اجرا و آموزش یفیک یابیارزش یهاچالش

83 

 

 تجاارب  .(1385) .یماباراه  یدس ومیرشاه جعفری، نرگس ی آرای،کشت ،فاطمه زمانی فرد، -

در  و پاژوهش دانش -ی درسیزیربرنامه ،طرح ارزشیابی توصیفی از اهدافمعلمان ابتدایی 

، پانجم و اصافهان(، شاماره بیسات    واحدخوراساگان ) ی آزاد اساالم دانشگاه تربیتی،  علوم

 92تا  35صفحات 

ارزشایابی مساتمر درتعمیاق یاادگیری داناش       نقاش  .(1386) .یقیحق ف ،م فرج اللهی، -

مسلسال   ،0شاماره  تعلایم و تربیات،    فصلنامه ،شهر تهرانآموزان پایه دوم مقطع ابتدایی 

 116تا  45 صفحات ،52

کیفی  شناسایی موانع و مشکالت اجرای ارزشیابی .(1353) .محمدحسنمیرزا محمدی،  -

توصیفی دوره ابتدایی در استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن، شورای 

استان زنجان وپرورشآموزشاداره کل   تحقیقات


