
  26/12/1392: تاریخ دریافت مقاله
  20/02/1393: تاریخ بررسی مقاله
 29/06/1393: تاریخ پذیرش مقاله

 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ي مجله
  21 ششم، سال ي ، دوره1393پاییز و زمستان 

 139-156: ص ، ص2 ي شماره
  
  

 طرح ارزشیابی توصیفی شناسایی نقاط ضعف

  

 *کریم سواري

  **لکاظم نیسیعبدا

  چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی از دید معلمان مقطع 

جامعه تحقیق در این پژوهش کلیه معلمان مقطع . باشد ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز می

گیري   روش نمونهبراي انتخاب نمونه از. اند ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز را تشکیل داده

صورت تصادفی انتخاب و از این ه به این صورت که از چهار ناحیه، دو ناحیه ب. تصادفی استفاده شد

ها  آوري داده جهت جمع.  نفر از معلمان به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند180دو ناحیه تعداد 

جهت تجزیه و تحلیل . شداز پرسشنامه شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی محقق ساخته استفاده 

ه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سه عامل ب. عمل آمده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده ب داده

 درصد 84/18 ماده و 14آموز با  عامل مربوط به دانش(عنوان نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی 

 8س و عامل مربوط به خانواده با  درصد واریان65/35 ماده و 11واریانس، عامل مربوط به آموزش با 

  .شناسایی شدند)  درصد واریانس26/49ماده و 

  

آموز، عامل مربوط به آموزش؛ عامل   ارزشیابی توصیفی، عامل مربوط به دانش:هاي کلیدي واژه

  مربوط به خانواده
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  مقدمه

یت رود و اهم هاي مهم و محوري تعلیم و تربیت به شمار می  یکی از مؤلفه1ارزشیابی

 2اتحادیه ملی معلمان ریاضی(استفاده از آن مورد توجه بسیاري از منابع علمی معتبر است 

 5؛ شپرد، گاگاگن و ورتز1996، 4؛ اتحادیه تحقیق ملی1995، 3؛ اتحادیه ملی ارزیابی1995

و براي ) 1989، 6ویگینز(و به عنوان ابزار پیشبرد تکالیف آموزشی شناخته شده است ) 1998

رود  آموزان بکار می بندي، ارتقاء به کالس باالتر و پیشرفت تحصیلی دانش روهتشخیص، گ

معتقدند که از جمله ) 2006 (8در همین راستا هاریسون و هارلن). 1992، 7استیگینز و کاکلین(

مزایاي ارزشیابی خود نظارتی، چک نمودن پیشرفت خود، تشخیص و باز تشخیص نیازهاي 

برخی از (باشند ها می خوب یادگیري و برقراري ارتباط بین یادگیريهايیادگیري، ارتقاء شیوه

صاحب نظران از لحاظ تعریف ارزشیابی اختالف نظر دارند و ). نقاط قوت ارزشیابی توصیفی

از ارزشیابی به عنوان پایه منظم براي استخراج یادگیري و ) 1991 (9در همین رابطه اروین

داند که هدف از آن ارزشیابی را فرایندي مستمر می) 1995 (10پیشرفت فراگیر یاد کرده و آنگلو

هاي جدید یادگیري بر اهمیت زیرا، تئوري. درك و فهم و پیشبرد یادگیري فراگیر است

، 11برانسفورد، براون، کوکینگ، دونووان و پلگرینو(یادگیري همراه با درك و فهم تأکید دارد 

آوري، تحلیل و تفسیر ایند نظامدار براي جمعارزشیابی به فر) 1382(از نظر سیف ). 2000

اند یا در هاي مورد نظر تحقق یافتهشود به این منظور که تعیین شود آیا هدفاطالعات گفته می

  .حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی

 سنتی انتقاداتی وارد است یا نه صاحبنظرانی یهاي آموزشدر این خصوص که به روش

گیري به  هاي رایج اندازه هاي سنتی و آزمون معتقدند که روش) 1382 (آبادي همچون لطف
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اي در بهبود تدریس و توانند تأثیر قابل مالحظهدلیل ویژگی ایستا و محافظه کارانه خود، نمی

پیشرفت وضعیت تحصیلی شاگرد داشته باشند و دیگر آن که فرد را کمتر از آن چه هست و 

در همین . بینی ضعیفی دارندکنند و قدرت پیشد باشد برآورد میتوانبسیار کمتر از آن چه می

هاي فردي در کنند که نادیده گرفتن تفاوتخاطر نشان می) 1382(راستا فرمهینی فراهانی 

هاي آموزشی و شناختی، یادگیري و سنجش؛ تأکید و تمرکز بر سنجش سطوح پایین هدف

هاي متفاوت، یادگیري و سنجش حافظه به سازي فراگیران با استعدادگري و همسانیکسان

. هاي سنتی استجاي یادگیري در حد تسلط و سنجش عملکرد از انتقادات وارد بر روش

هاي ارزشیابی سنتی و گذشته، معلم محور عمل نیز معتقد است در شیوه) 1994 (1دریسکول

ها، معلم ابتدا بوده و جو کالس بیشتر تحت کنترل معلم است بطوري که در این گونه کالس

کاغذي به -هاي مدادآموزان قرار داده و سپس با شیوههاي آموزشی را در اختیار دانشهدف

هاي جدید و کیفی، معلم در حالی که در ارزشیابی. ورزدگیري آنها مبادرت میسنجش و اندازه

، 2فولکوول(پردازند آموزان به کمک یکدیگر به طراحی و تدوین برنامه آموزشی میو دانش

در پژوهشی نشان داد که اگر نظام ارزشیابی حاکم بر ) 2006 (3در همین راستا لوبرز). 1995

آموزان اي باشد که باعث ایجاد جو عاطفی و با روابط اجتماعی باال شود، دانشکالس به گونه

، هاي آموزشی و پرورشیارزشیابی از فعالیت. شوندبا پیشرفت تحصیلی باالتري رو به رو می

این . آموزان، یکی از وظایف مهم هر نظام آموزشی در دنیاستبه ویژه پیشرفت تحصیلی دانش

عمل عمدتاً توسط معلمان در کالس درس، قبل از آموزش، در جریان آموزش و بعد از 

  .شودآموزان انجام میآموزش با مشارکت فعال دانش

هاي جدید در ز ارزشیابیدر راستاي مطالب فوق، ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی ا

طرح ارزشیابی توصیفی، یک طرح ملی است که بر اساس . آموزش و پرورش مطرح گردید

 وزارت آموزش و پرورش و پس از یک دوره اجراي آزمایشی از سال تحصیلی 769مصوبه 

با اجراي تدریجی این طرح طی .  در کلیه مدارس ابتدایی کشور به اجرا گذاشته شد89-1388

ها، به  ابتدا پایه اول و در سنوات بعدي به ترتیب سایر پایه1388- 89 از سال تحصیلی  سال5

نظام ). 1387وزارت آموزش و پرورش، (طور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفتند 
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 ابتدایی با هدف ایجاد تغییرات بنیادي در نظام موجود ارزشیابی و با ي ارزشیابی توصیفی دوره

هاي اثربخش ارزشیابی  ي نوین در فرایند یاددهی یادگیري و شیوهعنایت به رویکردها

آموزان، بر اساس دستورالعمل شوراي عالی آموزش و پرورش در تعدادي از مدارس  دانش

به مقیاس کیفی ) 0-20(تأکید این نظام بر تغییر مقیاس کمی .  ابتدایی اجرا شدي دوره

  ). 1384حسنی، (شیابی تکوینی است و ارزشیابی پایانی به ارز) ارزشیابی توصیفی(

همان طوري که قبالً نیز گفته شد براي ارزشیابی توصیفی به عنوان یک روش جدید 

هدف ارزشیابی کیفی توصیفی بهبود کیفیت یادگیري و . بینی شده بود ارزشیابی اهدافی پیش

ر بر در این طرح تأکید بیشت. یادگیري است-ارتقاء سطح بهداشت روانی محیط یاددهی

و ارزشیابی عملکرد و بازخورد مستمر و اصالحی معلم به ) تکوینی(ارزشیابی فرآیندي 

اصل محوري این رویکرد ارزشیابی . شود آموز است و به ارزشیابی پایانی کمتر توجه می دانش

ممکن است تصور شود که ارزشیابی توصیفی . براي یادگیري است نه ارزشیابی از یادگیري

آوري اطالعات، پوشه کار، فهرست وارسی یا حتی کارنامه توصیفی است، زیرا  معصرفاً ابزار ج

آوري اطالعات  هاي مهم ارزشیابی کیفی توصیفی تنوع بخشی به ابزارهاي جمع یکی از ویژگی

با آنکه این ویژگی بسیار مهم و قابل توجه است، ولی ویژگی محوري آن محسوب . است

یژگی تکوینی آن و پویایی و رشد دهندگی و همراهی و روح ارزشیابی کیفی، و. شود نمی

ها در این الگو به خطا به  شود که نگرش اما متأسفانه مالحظه می. همیاري با یادگیري است

آید، ابزارهاي آن  سوي ابزارها نشانه رفته است و هر جا نامی از ارزشیابی توصیفی به میان می

ها، مستقیم به سراغ پوشه و چک  نندگان از کالسشود، زیرا بازدید کمطرح و نمایان ده می

روند در حالی که باید ارزشیابی توصیفی را در فضا و جو کالس مشاهده کرد ها میلیست

  ).1388حسنی، (

این اهداف عبارتند از اصالح . بینی شده بود طبیعتاً براي ارزشیابی توصیفی اهدافی پیش

دگاري ذهنی، دوام و پایداري یادگیري، توجه به یادگیري در کالس، افزایش مان-روند آموزش

هاي سطوح باالتر حیطه شناختی، تعمیق یادگیري از طریق افزایش درگیري با تکالیف هدف

هاي غیرشناختی و مشخص  هاي حیطه یادگیري، افزایش عالقه به یادگیري، توجه به هدف

ریزي به منظور جبران  رنامهآموزان براي یادگیري و بها و آمادگی دانشکردن سطح توانایی

هاي آنان، انتخاب روش تدریس مناسب، شروع هاي مربوط به پیش دانستهها و کاستینارسایی
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یاددهی، ایجاد اعتماد بنفس در آنان، شناسایی نقاط قوت و –هاي یادگیريمناسب فعالیت

ص کردن آموزان در جریان تدریس، پرورش روحیه تحقیق، تفکر و ابتکار، مشخضعف دانش

آموزان، مطلع کردن آنان از سطح عمکرد مورد نتایج و دادن بازخورد تصحیح کننده به دانش

  ).1382حسنی و کاظمی، (نیاز، اصالح و بهبود برنامه و وسایل آموزشی و روشهاي تدریس 

اهمیت و ارزش طرح ارزشیابی توصیفی در مطالعات بسیاري مورد بررسی قرار گرفته 

طی پژوهشی نشان داد که هر چه میزان آگاهی ) 1388(وص حسنی در همین خص. است

در مطالعه . معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملکرد آنها نیز باالتر است

به این نتیجه رسید که ارزشیابی توصیفی به میزان نسبتاً زیادي در ) 1389(زاده دیگري حسن

هاي آموزان، ایجاد فرصتدادهاي نهفته دانشخالقیت و نوآوري، رشد و شکوفایی استع

آموزان یادگیري، باال بردن انگیزه و تشویق یادگیري، همچنین در روابط اجتماعی دانش

 1المللی ارزشیابی تحصیلی تحت عنوان تیمز بینينتایج مطالعات مؤسسه. تأثیرگذار است

نشان داد که پیشرفت ) 2007، 3، به نقل از مارتین، مولیس و کندي2001 (2و پرلز) 1995(

 چهارم ابتدایی ایران در دروس ریاضی، علوم و سواد خواندن يآموزان پایهتحصیلی دانش

 کشور در درس ریاضی، 26آموزان ایران از میان در این مطالعات دانش. بسیار پایین است

ت کننده در  کشور شرک35 و از میان 23 ي کشور در درس علوم، رتبه24 و از میان 25 يرتبه

آموزان ایرانی در  عملکرد ضعیف دانش. را کسب کرده اند32 يپیشرفت سواد خواندن رتبه

این مطالعات، ضرورت توجه جدي براي اصالحات و بهبود کیفیت آموزش عمومی و امور 

تربیتی را نشان داد و موجب شد که شوراي عالی آموزش و پرورش به معاونت آموزش 

هاي ابتدایی اقدام تا نسبت به تهیه طرحی براي تغییر نظام ارزشیابی پایهعمومی مأموریت دهد 

مقدم، سیفی(بنابراین طرحی تحت عنوان ارزشیابی توصیفی تهیه و به اجرا گذاشته شد . کند

1387.(  

هاي فراگیران در آموزش و پرورش سنتی، آخرین مرحله تعیین ارزشیابی از آموخته

هاي تحصیلی باالتر به آموزان به پایهگیري درباره ارتقاي دانشمها است و براي تصمیآموخته

   یادگیري است که - ناپذیر و همگام فرایند آموزشاکنون ارزشیابی، بخش جدایی. رودکار می
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). 1383شریفی، (آموزان بر هدایت یادگیري آنها متمرکز است بندي دانشبه جاي طبقه

مان از ارزشیابی نه فقط به صورت فعال و مستمر براي معتقد است که معل) 2004 (1استیگینز

هاي هاي مفید جهت ایجاد شیوهپیشبرد یادگیري فراگیران، بلکه براي به دست آوردن داده

نیز معتقد است که در فرایند ارزشیابی به عنوان ) 2003 (2ارل. کنندآموزشی استفاده می

ري خود نظارت کنند و ارزشیابی مؤثر این گیرند که بر یادگیآموزان یاد مییادگیري، دانش

گونه راهبردها براي دهد که سؤاالت کارآمدتري را طرح و از اینآموزان میتوانایی را به دانش

در طرح ارزشیابی توصیفی نامی از امتحانات کالسی و سالیانه باقی . یادگیري مؤثر استفاده کنند

 جاي خود را به فرشته مهربانی، عشق و امید ماند و ترس و اضطراب ناشی از دیو امتحاننمی

شود و شعار تر در کودکان نمایان میدهد و یک انگیزه درونی جهت یادگیري بهتر و عمیقمی

» اید؟امروز در مدرسه چه آموخته«جاي خود را به » اید؟امروز در مدرسه چند گرفته«سنتی 

خود را در منزل و در جامعه به خاطر هاي دهد و عمالً با طرح این سؤال کودکان آموختهمی

شود یا بنابراین هیچ کودك دیگر به خاطر گرفتن نمره کم تنبیه نمی. کنندآورند و مرور میمی

هاي خود و اطرافیان تحت فشار روحی و روانی قرار به علت فشار والدین و تمسخر همکالس

بلکه در یک . پیوندده وقوع نمیایم بگیرد و عواقب ناخوشایندي که بارها شاهد آن بودهنمی

تواند راه پیشرفت خود را طبق استعداد خدادادي محیط آرام و به دور از تنش هر کس می

  .کند ادامه دهدخویش و در بستر مناسبی که معلم فراهم می

از . هاي جدي روبرو استدهد که ارزشیابی توصیفی با چالشها نشان میبرخی از بررسی

 نامشخص بودن مفهوم ارزشیابی توصیفی، فقدان ابزارهاي سنجش کیفی )1382(نظر حسنی 

ها درباره فرآیند یادگیري، فقدان یک برنامه روشن و مدون براي تربیت براي گردآوري داده

بینی تأمین منابع مالی، امکانات و تجهیزات خاص از جمله نیروهاي متخصص و پیش

اي به نیز طی مطالعه) 1382(سنی و کاظمی ح. هاي فرا روي ارزشیابی توصیفی استچالش

گیر بودن کار ارزشیابی به دلیل تنوع ابزارها، افزایش کار معلم، این نتیجه رسیدند که وقت

هاي باالتر از انتظار به جاي نمره بیست، ها، مورد توجه قرار گرفتن مالكشلوغ بودن کالس

 و اولیاء و تبدیل شدن معلم به نامه اجرایی، عدم آموزش کافی معلمانعدم وجود آیین

                                                           
1-  Stiggin 
2-  Earl 
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معتقد است ) 1385(خلق خوش. روندهاي طرح یاد شده به شمار میارزشیاب از جمله ضعف

شناختی، تعمق که در زمینه بهبود نگرش نسبت به یادگیري، توجه به سطوح باالي حیطه

در پژوهش . یادگیري و از بین بردن حساسیت والدین به نمره فرزندان خود ناموفق بوده است

مشکالت اجراي طرح ارزشیابی توصیفی را کمبود امکانات انسانی، ) 1388(دیگري حامدي 

سوادي والدین، امکانات مادي، مساحت کالس و امکانات پشتیبانی، معلم جمعیت کالس، کم

بر اساس نتایج پژوهش . ها را بیان نموده استهاي ضمن خدمت و کیفیت دورهراهنما، دوره

در حال حاضر مهمترین مشکل اجراي طرح ارزشیابی توصیفی در ) 1389(تجردي مالیی دس

با استناد به مقدمه باال . هاي درس استآموزان در کالسکشور، باال بودن جمعیت دانش

توان نقاط قوت و هاي آموزشی، میتوان این نتیجه را گرفت که با ارزشیابی دقیق برنامهمی

آنجایی که ارزشیابی توصیفی یک طرح جدید آموزشی است و از . ضعف آنها را آشکار کرد

گیرد لذا بر همین اساس تشخیص اشکاالت آن با مرور زمان و طی مطالعات مستمر صورت می

پژوهشگران در تحقیق حاضر این سئوال که آیا ارزشیابی توصیفی داراي نقاط ضعف است یا 

  .نه؟ مورد بررسی قرار دادند

  

  روش تحقیق

  . حاضر توصیفی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی استروش تحقیق

  

  گیريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه

. باشندجامعه آماري تحقیق این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اهواز می

به این صورت که ابتدا . اي تصادفی استفاده شدگیري مرحلهبراي انتخاب نمونه از روش نمونه

 مدرسه بصورت تصادفی انتخاب و 9و سپس از هر ناحیه ) 3 و 1(ناحیه دو ناحیه از بین چهار 

بصورت تصادفی ساده )  زن114 مرد و 66( نفر 180 مدرسه انتخاب شده تعداد 18سپس از 

  .انتخاب شدند

  

  هاآوري دادهابزار جمع

   با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی با
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 است لذا ابتدا با طرح یک سئوال کلی در زمینه نقاط ضعف 1استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی

 نفر از معلمان انتخاب شده، نقاط ضعف طرح ارزشیابی 100طرح ارزشیابی و دادن آن به 

پرسشنامه مزبور بعد از اصالحات . مشخص و سپس در قالب یک پرسشنامه تنظیم گردیدند

 نفر از معلمان دوره ابتدایی نواحی مذکور گذاشته شد که در 20ن در اختیار ادبی توسط محققا

بعد از انجام اصالحات الزم بر . صورت مبهم بودن سئواالت نسبت به اصالح آنها اقدام شود

 180( سئوال بود در اختیار نمونه انتخاب شده از معلمان 35روي سئواالت پرسشنامه که شامل 

 استفاده گردید بطوري 3 این پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ2عیین پایاییبراي ت. داده شد) نفر

 و 90/0 براي عامل دوم 92/0 براي عامل اول 95/0که ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر با 

 سئواالت نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی از 4روایی.  محاسبه گردید82/0براي عامل سوم 

اطالعات پایایی . بخش بودرسی و تعیین گردید که رضایت بر5طریق تحلیل عاملی تأییدي

 . آمده است1نامه در جدول مربوط به عوامل پرسش

  

  نامهاطالعات مربوط به پایایی پرسش. 1جدول 

 مقدار آلفا عوامل

 92/0 آموز عوامل مربوط به دانش

 90/0 عوامل مربوط به آموزش

 82/0 عوامل مربوط به خانواده

 95/0 نامه کل پرسش

  

  هاي تحقیقیافته

با توجه به هدف سئوال تحقیق که نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی مقطع ابتدایی 

در این . ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شدآموزش و پرورش کدامند؟ براي تحلیل داده

و ) KMO (6 اوکلین– میر–هاي کفایت کایزرتحلیل براي برازش مدل تحلیل از شاخص

                                                           
1-  explatory factor analysis 
2-  reliability 
3-  Cronbach alpha  
4-  validity 
5-  Confirmatory factor analysis 
6-  Kasier – Meyer – Olkin Measure of Sampling  
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 محاسبه 907/0 در پژوهش حاضر برابر KMO استفاده شد بطوریکه مقدار 1ت بارتلتکروی

آزمون کرویت بارتلت از لحاظ آماري معنادار بود . باشدشد که بیانگر کفایت نمونه می

)840/3427x2= ،0001/0p< .(ضمناً نقطه . باشدهاي میکه بیانگر مناسب بودن تحلیل داده

 بار چرخش 25ها پس از  نشان دادکه داده2نتایج جدول .  در نظر گرفته شد40/0برش 

 ماده و سه 33آزمایشی برآورد کرد که نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدایی از 

 درصد از واریانس کل طرح را 26/49عامل تشکیل شده است و در مجموع این سه عامل 

  . انده نشان داده شد2ها در جدول این یافته. کندتبیین می

  

  )هاعوامل، ارزش ویژه، درصد واریانس تبیین شده و تعداد ماده(نتایج تحلیل عاملی اکتشافی . 2جدول 

 ها تعداد ماده درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه عوامل

 14 84/18 99/11 آموز عوامل مربوط به دانش. اول

 11 65/35 47/2 عوامل مربوط به آموزش. دوم

 8 26/49 78/1 بوط به خانوادهعوامل مر. سوم

  

رغبتی  گیر شدن و یا بی گوشه: براي مثال(هاي عامل اول  از آنجایی که اکثر ماده

چرخد لذا عامل اولبه  آموز می پیرامون دانش...) آموزان با استعداد نسبت به این طرح و  دانش

: براي مثال( عامل دوم هاي همچنین اکثر ماده. آموز نامگذاري شد عنوان عوامل مربوط به دانش

چرخد پیرامون آموزش می...) گیر بودن این نوع ارزشیابی، حجم زیاد مطالب دروسی و  وقت

هاي و در نهایت چون ماده. لذا عامل دوم به عنوان عوامل مربوط به آموزش نامگذاري شد

مذکور در نداشتن امکانات، وسایل رفاهی و آموزشی براي اجراي طرح : براي مثال(عامل سوم 

چرخد لذا عامل سوم با عنوان عوامل مربوط به خانواده نامگذاري  پیرامون خانواده می) مدارس

دهد که دامنه بارهاي عاملی نقاط ضعف ناشی از عوامل  جدول همچنین نشان می. گردید

، نقاط ضعف ناشی از عوامل مربوط به آموزش از 519/0 تا 717/0آموز از  مربوط به دانش

 محاسبه 406/0 تا 718/0 و نقاط ضعف ناشی از عوامل مربوط به خانواده از 452/0ا  ت739/0

هاي مربوط به نقاط ضعف ناشی از دهد که از بین مادهمندرجات جدول همچنین نشان می. شد

                                                           
1-  Bartletts Test of Sphericity  
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آموزان با رغبتی دانشگیر شدن و یا بیگوشه«، ماده )عامل اول(آموز  عوامل مربوط به دانش

عدم اجراي صحیح « و ماده آخر آن تحت عنوان 717/0با مقدار »  این طرحاستعداد نسبت به

هاي مربوط به نقاط ضعف ناشی از ؛ از بین ماده519/0با مقدار » این نوع ارزشیابی در مدارس

 739/0با مقدار » گیر بودن این نوع ارزشیابیوقت«، ماده )عامل دوم(عوامل مربوط به آموزش 

با مقدار » تر ارزشیابینداشتن تعریف مشخص و معیارهاي دقیق«ان و ماده آخر آن تحت عنو

هاي مربوط به نقاط ضعف ناشی از عوامل مربوط به خانواده  و در نهایت از بین ماده452/0

با » نبود امکانات، وسایل رفاهی و آموزشی براي اجراي طرح در مدارس«، ماده )عامل سوم(

آگاه نبودن والدین از نحوه اجراي این نوع «ان  و ماده آخر آن تحت عنو718/0مقدار 

ضمناً . اند  به ترتیب بیشترین و کمترین با عاملی را تشکیل داده406/0با مقدار » ارزشیابی

.  برآورد شد78/1 و براي سه عاملی 47/2، براي دو عاملی 99/11مقادیر ویژه براي یک عاملی 

، براي دو 84/18بیین شده براي یک عاملیجدول یاد شده نیز نشان داد که درصد واریانس ت

الزم به ذکر است که سئواالت عدم .  به دست آمد26/49 و براي سه عاملی 65/35عاملی 

هاي دایمی آموزشی در آن زمینه و ایجاد اعتماد به نفس در بعضی از برگزاري کارگاه

. ها حذف شدندیی مادهاز تحلیل نها) 40/0کمتر از(آموزان به علت پایین بودن بارعاملی دانش

هاي مربوط به نقاط ضعف عوامل طرح ارزشیابی توصیفی همراه با بار عاملی  ماده3در جدول 

  .آنها ارائه شده است

  

  ها و بار عاملی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی ماده. 3جدول 

 بار عاملی   عامل

1 
آموزان با استعداد نسبت شرغبتی دانگیر شدن و یا بیگوشه

 به این طرح
717/0

703/0 آموزان براي یادگیري بیشترعدم تالش دانش 2

660/0 عدم رسیدگی والدین به دروس فرزندان 3
631/0 اهمیت جلوه دادن کالس درسبی 4
657/0 آموزان براي گرفتن نمرهنداشتن ذوق و شوق دانش 5
598/0  بیان کالمیاتکاء معلم به 6

7 
آموزان در یک سطح قرار گرفتن تعداد زیادي از دانش

 هاي متفاوتعلیرغم توانایی
593/0

عوامل 
مربوط به 

 آموز دانش

8 
آموزان با عدم توانایی مقایسه عملکرد تحصیلی دانش

 همدیگر به علت نداشتن نمره
577/0
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 بار عاملی   عامل

570/0 ها با معلمانهمکاري کم خانواده 9
542/0 ها به ارزشیابی پایان سال و خانوادهتوجهی شاگردانبی 10
541/0 از بین رفتن رقابت درسی به دلیل نبود نمره 11
539/0 آموزانکم کاري آموزشی دانش 12

13 
عدم نظارت کافی بر حسن اجراي این نوع ارزشیابی 

 )نداشتن بازرسی مداوم(
536/0

519/0 ر مدارسعدم اجراي صحیح این نوع ارزشیابی د 14

15 
جهت نوشتن وضعیت (گیر بودن این نوع ارزشیابی وقت

 )پیشرفت تحصیلی فراگیران
739/0

16 
عدم تحقق کامل اهداف ارزشیابی توصیفی با توجه به 

 کمبود وقت
738/0

712/0 حجم زیاد مطالب دروسی 17

18 
 دلیل مشارکت جمعی ها بهوجود سر و صدا در کالس

 آموزاندانش
678/0

616/0 آموزانپایین آوردن کارایی معلم به علت جمعیت زیاد دانش 19

20 
آموزان از معلم به دلیل برقراري کم شدن اطاعت دانش

 روابط صمیمی با آن
555/0

21 
آموزان به پایه باالتر علیرغم نیاز آنها به ارتقاء برخی از دانش

 ر پایه تحصیلیتکرا
539/0

22 
ها به آموزش اضافی فرزندان خود به دلیل توجهی خانوادهبی

 اطمینان از قبولی فرزندان خود
530/0

520/0 آموزان دو زبانهعدم کشش دانش 23

501/0 عدم اجرایی شدن این طرح براي همه مناطق 24

عوامل 
مربوط به 
 آموزش

452/0 زشیابیتر ارنداشتن تعریف مشخص و معیارهاي دقیق 25

 

26 
نداشتن امکانات، وسایل رفاهی و آموزشی براي اجراي 

 طرح در مدارس
718/0

696/0 کم شدن مردودي تحصیلی 27

28 
هاي ماهانه  عملکرد تحصیلی نامفهوم بودن کارنامه

 آموزان براي والدین کم سواددانش
632/0

29 
اهیم خوب و بسیار خوب براي بعضی از جا نیافتادن مف

 هاخانواده
590/0

577/0 آموزانعدم تعیین سطح واقعی یادگیري تک تک دانش 30
527/0 هاي پر جمعیتپایین آمدن کیفیت آموزش در کالس 31
414/0 آوري پوشه کارهاپر کاري معلمان از لحاظ نوشتاري و جمع 32

عوامل 
مربوط به 

 خانواده

 ن از نحوه اجراي این نوع ارزشیابیآگاه نبودن والدی 33

 

 

406/0
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بر اساس این .  نیزاستفاده گردید1براي مشخص کردن تعداد عوامل از نمودار اسکري

  .نمودار سه عامل بعنوان نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی مشخص گردیدند

  

  
  آزمون اسکري. 1نمودار 

  

  گیري بحث و نتیجه

 طرح ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان ابتدایی شهر تحقیق حاضر نشان داد که نقاط ضعف

و )  ماده11(، عوامل مربوط به آموزش ) ماده14(آموز  اهواز شامل عوامل مربوط به دانش

  .است)  ماده8(عوامل مربوط به خانواده 

آموزان با  رغبتی دانش گیر شدن و یا بی دهد که گوشه نشان می هاي عامل اول افته مادهی

آموزان براي یادگیري بیشتر، عدم رسیدگی  ت به این طرح، عدم تالش دانشاستعداد نسب

از جمله نقاط ضعف طرح ... اهمیت جلوه دادن کالس درس و  والدین به دروس فرزندان، بی

، لطف آبادي )1382(، فرمهینی فراهانی )1382(نتایج یافته حسنی . ارزشیابی توصیفی است

، )1389(زاده  ، حسن)1388(، حامدي )1385(ش خلق ، خو)1382(، حسنی و کاظمی )1382(

. کنند از نتایج این تحقیق حمایت می) 1390(و داودي و شکرالهی ) 1389(مالیی دستجردي 

طی پژوهشی نشان داد که هر چه میزان ) 1388(همان طوري که قبالً نیز گفته شد حسنی 

در همین . رد آنها نیز باالتر استآگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملک

                                                           
1-  Scree test 
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اي نتیجه گرفت که ارزشیابی توصیفی به میزان نسبتاً  طی مطالعه) 1389(زاده  رابطه حسن

آموزان، ایجاد  زیادي در خالقیت و نوآوري، رشد و شکوفایی استعدادهاي نهفته دانش

اجتماعی فرصتهاي یادگیري، باال بردن انگیزه و تشویق یادگیري، همچنین در روابط 

بدیهی است که محیط و جو یادگیري کالس در یادگیري درسی . آموزان تأثیرگذار است دانش

در همین رابطه برخی از صاحبنظران همچون استارك ). 1999، 1داوز و ساین(بسیار مهم است 

آموزان در بیان  معتقدند که جو کالس خوب آن جایی است که در آن دانش) 2001 (2و گري

آزاد و راحت باشند و اعتماد به نفس پیدا کنند که نتیجه این کار به یادگیري بهتر و عقاید خود 

رسد که ارزشیابی توصیفی در محیط به نظر می. شودها منجر میعملکرد خوب آنها در آزمون

کنند که توصیه می) 2007 (3در همین رابطه لوکاس و مورفی. کندآموزشی آرام تحقق پیدا می

آموزان، حمایتگر، کمتر رقابتی و با رضایت باال م، داراي انسجام باال بین دانشوجود جوي آرا

  .کنددر تعادل روانی آنان نقش مؤثري ایفا می

جهت نوشتن وضعیت (تحقیق حاضر همچنین نشان داد که وقت گیر بودن نوع ارزشیابی 

وجه به کمبود ، عدم تحقق کامل اهداف ارزشیابی توصیفی با ت)پیشرفت تحصیلی فراگیران

ها به دلیل مشارکت جمعی وقت، حجم زیاد مطالب دروسی، وجود سر و صدا در کالس

هاي از جمله ضعف... تر ارزشیابی و آموزان، نداشتن تعریف مشخص و معیارهاي دقیقدانش

، )1382(، لطف آبادي )1382(نتایج یافته حسنی . رودطرح ارزشیابی توصیفی به شمار می

، )1388(، حامدي )1385(خلق ، خوش)1382(، حسنی و کاظمی )1382(هانی فرمهینی فرا

در تبیین . کنند، از یافته این تحقیق حمایت می)1389(دستجردي ، مالیی)1389( زاده حسن

این یافته بایستی گفت که کمبود امکانات انسانی، جمعیت زیاد کالس، کم سوادي والدین، 

هاي ضمن خدمت و  امکانات پشتیبانی، معلم راهنما، دورهامکانات کم مادي، مساحت کالس و

در همین رابطه حسنی . رودها از مشکالت اجراي ارزشیابی توصیفی به شمار میکیفیت دوره

اي نشان داد که نامشخص بودن هویت مفهوم ارزشیابی توصیفی، فقدان  طی مطالعه) 1382(

ه فرآیند یادگیري، فقدان یک برنامه روشن ها دربار ابزارهاي سنجش کیفی براي گردآوري داده

                                                           
1-  Daws & Singh 
2-  Stark & Gray 

3-  Loukas & Murphy 
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بینی تأمین منابع مالی، امکانات و تجهیزات و مدون براي تربیت نیروهاي متخصص و پیش

گیر بودن کار ارزشیابی به دلیل تنوع ابزارها، افزایش کار معلم، هاي کیفی، وقتخاص فعالیت

تر از انتظار به جاي نمره بیست، هاي باالها، مورد توجه قرار گرفتن مالكشلوغ بودن کالس

نامه اجرایی، عدم آموزش کافی معلمان و اولیاء و تبدیل شدن معلم به عدم وجود آیین

بدیهی است که طرح جدید . روندهاي طرح یاد شده به شمار میارزشیاب از جمله ضعف

ا اینکه این امر تواند منشاء تغییرات و بهبود در آموزش باشد امارزشیابی توصیفی فی نفسه می

قطعاً این عوامل هم درون سازمانی است . چگونه تحقق پیدا کند به عوامل زیادي وابسته است

کند مگر از طریق تحقیقات علمی و لذا این عمل تحقق پیدا نمی. و هم برون سازمانی

  . هاي مستمر با معلمان درگیرنشست

انات و وسایل رفاهی و آموزشی هاي تحقیق حاضر این است که نبود امکاز دیگر یافته

هاي ماهانه براي اجراي طرح در مدارس، کم شدن مردودي تحصیلی، نامفهوم بودن کارنامه

از دیگر نقاط ضعف طرح ارزشیابی ... آموزان براي والدین کم سواد و عملکرد تحصیلی دانش

 حامدي ،)1385(، خوش خلق )1382(، حسنی و کاظمی )1382(یافته حسنی . توصیفی است

از نتایج ) 1390(و داودي و شکرالهی ) 1389(دستجردي ، مالیی)1389(زاده ، حسن)1388(

) 1390(برخی از پژوهشگران همچون داودي و شکرالهی . کنندتحقیق حاضر حمایت می

معتقدند که عدم آگاهی معلمان از شیوه اجراي آن، وجود ابهامات در ارائه کارنامه و چگونگی 

گیر بودن به دلیل تنوع ابزارها، عدم تناسب با حجم کتاب  آن به اولیاء، وقتثبت و تحویل

توجهی به یادگیري، امکان قضاوت سطحی معلمان و غیره از جمله درسی، کاهش انگیزه و بی

بنابراین ضرورت دارد که معلمان در این زمینه از . باشدهاي ارزشیابی توصیفی میضعف

از سوي دیگر معلمان باید باور داشته باشند که ارزشیابی . مهارت کافی برخوردار باشند

پیشرفت تحصیلی نیز مانند آموزش، فرایندي مستمر است؛ فرایندي که بخشی از آموزش است 

آنچه که امروز هر معلمی به آن نیاز مبرم دارد، کسب . کندآموزان کمک میو به یادگیري دانش

  .است)  یاددهی-فرایند یادگیري (مهارت سنجش و ارزشیابی در ضمن آموزش 

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به ارائه پیشنهادهایی براي اصالح و بهبود اجراي 

  :شودطرح ارزشیابی توصیفی پرداخته می

 بررسی نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی از طریق اجراي تحقیقات علمی  
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 ران طرح از جمله عوامل اندرکا ضرورت توجه جدي به آموزش و توجیه کلیه دست

  .گردد مدرسه، معلمان و کارشناسان آموزش اداره احساس می

 هاي آموزشی راهنما براي آنهاآموزان و تهیه بسته لزوم آموزش و توجیه اولیاء دانش.  

 هاي آموزشی براي آموزگاران و دست لزوم برگزاري مستمر و پیوسته کارگاه

  .اندرکاران این طرح

 رسانی عمومی از طریق امکانات صدا وسیما، رادیو، ویج و اطالعضرورت توجه به تر

  .در مورد اهمیت و ابعاد طرح ارزشیابی توصیفی و نتایج و پیامدهاي آن... ها و روزنامه

 نفر پایین آورده شود) 20-15(هاي پر جمعیت به تعداد  تراکم کالس.  

 آموزان در ین و دانشرسانی و توجیه والد هاي آموزشی جهت اطالع برگزاري کارگاه

  .مورد ارزشیابی توصیفی

 طرح ارزشیابی توصیفی تر براي اجرايتخصیص بودجه مناسب.  

 هاي علمی در زمینه ارزشیابی توصیفی جهت معرفی هر چه بهتر آنانتشار یافته.  

 آموزان هاي مدارس جهت آگاهی بیشتر مدیران، معلمان، دانشتر کردن کتابخانهغنی

 .به ارزشیابی توصیفیو والدین نسبت 
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 کیفی ارزشیابی گسترش رويپیش چالش هاي ذهنیکژتابی). 1388(محمد  حسنی،

  .22ص . هشتم ، دوره64شماره  ،مدرسه مدیریت رشد .دوره ابتدایی در توصیفی

–تأثیر ارزشیابی توصیفی در بهبود کیفیت فرایند یاددهی). 1389(زاده، کبري حسن

طرح تحقیقاتی خاتمه . ابتدایی شهر تهران از دیدگاه معلمانآموزان مقطع یادگیري دانش

  .یافته شوراي تحقیقات آموزش و پرورش

هاي سنجش و نقش آن در اصالحات بازنگري در روش). 1385( خلق، ایرجخوش

  . انتشارات تزکیه:  اولین همایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تهران.آموزشی

 سنتی و توصیفی ارزشیابی هايروش مقایسه). 1390(داودي، رسول و شکرالهی، محبوبه 

 .تهران شهر ابتدایی مدارس معلمان دیدگاه ارزشیابی از چهارگانه استانداردهاي بر اساس

  .35-25، صص 4شماره  دوم،يدوره هشتم، سال. درسی ریزيبرنامه در پژوهش

  . دوران: نتهرا. گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه). 1382(اکبر سیف، علی

 هايمهارت و تحصیلی پیشرفت بر توصیفی ارزشیابی تأثیر). 1387(مقدم، حسن سیفی

 سازمان همایش مقاالت يگزیده) فراورده و فرایند(توصیفی   ارزشیابیآموزان،دانش اجتماعی

  .خواست شاپور آّباد،لرستان، خرم استان پرورش و آموزش

 مجموعه .یادگیري-دهی یاد فرایند در عملکرد سنجش). 1383(پاشا  حسن شریفی،

 و تعلیم  پژوهشکده:تهران. پرورش و درآموزش اصالحات مهندسی – ملی همایش مقاالت

  .341 – 323 صص .تربیت

مجموعه مقاالت همایش ارزشیابی تحصیلی و ). 1382(فرمهینی فراهانی، محسن 

  .تربیتی، تزکیهوزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش عمومی و : ، تهرانتربیتی

. شناسیگیري در علوم تربیتی و روانسنجش و اندازه). 1382(آبادي، حسین لطف

  .انتشارات حکیم فردوسی: مشهد



155 توصیفی ارزشیابی طرح ضعف نقاطیی شناسا
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