
 1 

از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي )کيفي(و   رانیمعلمان و مد دگاهیبررسي د

 یيدانش آموزان ابتدا يريادگیآن در  ريتاث

 2سعيد امام قلي زاده،  *  1فاطمه کفشگر

 (fatemeh.kafshgar1351@gmail.com ). آملموسسه آموزشی  یمنابع انسان  یموزش و بهسازآدانشجوی کارشناسی ارشد -1

 

 (emamgholizadehsaeid@gmail.comار دانشگاه)استادی-2

 

  چكيده 
آن در  رياز اجرای طرح ارزشيابی توصيفی )کيفی(و تاث  رانیمعلمان و مد دگاهیبررسی د یپژوهش به منظور بررس نیا       

 یجامعه آماربوده  ونيو رگرس یهمبستگ ليتحل ی، روشها ی، با استفاده از آمار استنباط ییدانش آموزان ابتدا یريادگی

 104تعداد  نیباشند که از ا ینفر م 140به  کینور که بنابر آمار نزد شهرستاندر سطح   ییابتدا رانیپژوهش را معلمان و مد

 یکی( 1390پرسشنامه علی بيرمی پور  ) یهاپرسشنامه قیاز طر ازيانتخاب شدند که  اطالعات مورد ن ینفر به طور تصادف

دوره ابتدایی کشور ، جهت سنجش  سبندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در مدار درباره شناسایی و اولویت

  یبرا نيدانش آموزان استفاده خواهد شد . و همچن یريادگی ندیدر فرآ یفيتوص یابيو معلمان درباره نقش ارزش رانینگرش مد

شده است،  نیو تدو یطراح یريادگیپنج گانه چرخه  ندی( در فرا1392)یدانش آموزان از پرسش نامه داراب یريادگیسنجش 

مولفه  یکرونباخ برا یبا استفاده از آلفا ییایپا بیو ضر دیيپرسشنامه توسط متخصصان مورد تا یصور ییشد، روا یجمع آور

شد .  ليو تحل هیتجز یو استنباط یفيتوص یآمار یها با استفاده از روشهاپرسشنامه به دست آمد . داده یمورد بررس یها

به پرسشنامه مردان و افراد با  انیپاسخگو شتريکه ب دهد ینشان م انیپاسخگو یشناخت تيجمع یرهايحاصل از متغ جینتا

شامل عوامل مدیریتی،  عوامل مرتبط با معلم  یفيتوص یابیپرسش نامه ارزش  یدهند .مولفه ها یم ليتشک یمدرک کارشناس

شامل استنباط،  یريادگی ندید کننده جو تعامل و تشریک مساعی است و عوامل فرا، عوامل فيزیکی و روانی ، عوامل ایجا

دانش آموزان   یريادگی ندیو فرا یفيتوص یابيارزش نينشان داد که ب جیشود .نتا یم یريادگی، بسط  حيمشارکت ،اکتشاف ،توض

 وجود دارد. یارتباط مثبت و معنادار

 .یادگيری صيفی ، ارزشيابی کمی ، سنجش ، فرایندارزشيابی ، ارزشيابی تو   کليدي:  هايواژه

  مقدمه -1
های در مبانی فلسفی، فرهنگی، روان شناختی، جامعه نظام ارزشيابی متداول فعلی عامل پدید آمدن تعارضات و آسيب

مولفه  حاکميت نظام فعلی ارزشيابی باعث شده است که ارزشيابی در نقش یک شناختی و اداری آموزش و پرورش شده است.

مرکزی و مستقل ظاهر شود وسایر ارکان آموزش و پرورش به ویژه اهداف،برنامه درسی، معلم و تجارب واقعی یادگيری 

چنين ساختار  کند.فراگيران تحت الشعاع قرار بگيرند و در واقع این نظام ارزشيابی است که جهت حرکت را تعيين می

فرایند ارزشيابی به منظور تحقق اهداف غایی و همچنين به ثمر رساندن شود که در آموزش و پرورش،تشکيالتی موجب می

های درسی طراحی و اجرا نشود بلکه بر عکس تمامی فعاليتهای آموزش و پرورش به اشکال مختلف در خدمت ارزشيابی برنامه

سال تحصيلی تمامی ارکان  قرار گيرند.این واقعيت را می توان به روشنی در مدارس مشاهده کرد،به طوریکه از همان آغاز

آموزان نه با انگيزه یاددهی ـ یادگيری بلکه به دليل امتحان و موفقيت در آن، مدرسه شامل مدیر،معاونين،معلمين و دانش

فعاليت خود را شروع ميکنند و متاسفانه این فرهنگ یعنی امتحان مداری به والدین و خانوادها نيز سرایت کرده و آنها نيز کليه 

کنند.به این ترتيب هر فعاليتی که منجر به ها تعبير میهای مدرسه را در راستای امتحانات و ارزشيابیها و فعاليتمهبرنا

هایی را که نقش چندانی در امتحانات کنند و برنامهموفقيت بيشتر فرزندانشان در آزمونهای مدرسه بشود از آن استقبال می
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آموزان به منظور کسب نتيجه نظام، معلم نيز تنها به مثابه ابزاری برای آماده کردن دانشدر این  شمارند.ندارند کم اهميت می

شود و قادر به پرورش ویژگيهای از قبيل خالقيت، نوآوری، سطوح عالی تفکر مانند تفکر تحليلی و مطلوب در امتحانات تلقی می

آموزان که بر محور ارزشيابی شکل علم،برنامه درسی و دانشنتيجه این نوع ارتباط بين م باشد.آموزان نمی انتقادی در دانش

باشد. بنابراین یادگيری چيزی جزء نتيجه  گرفته چيزی جزء غفلت از اهداف غایی،فرصتها و تجربيات یادگيری و نظایر آن می

يل اضطراب، این نوع ارزشيابی مشکالتی از قب (.243،ص1382عملکرد فراگير در آزمونهای حافظه محور نيست)شمشيری،

های روانی افراد جامعه شده است. محدود شدن یا انحراف در ها بوجود آورده که موجب آسيبها و افسردگیها، ناکامیتنش

ها و هدفهای آموزش و پرورش و خالصه شدن هدفهای آموزش و پرورش در دانش اندوزی صرف و انتقال اطالعات و مهارت

عی،جسمانی و حتی مهارت عقالنی  از سویی و چهارچوب گرایی و تاکيد بر نتایج از نادیده گرفته شدن رشد عاطفی،اجتما

آموزان این نظام شده و ما را به سمت جامعه ای بدون سویی دیگر،مانع تقویت فرآیندهای مهمی چون تفکر و خالقيت در دانش

ب و خویشتن داری افراد را کاهش داده و آنها ابداع سوق داده است.از سویی دیگر این نوع ارزشيابی کنترل درونی،قدرت انتخا

 های بيرونی نموده است.ها،پاداشها و تنبيهرا نيازمند انگيزه

است تا از   یضرور یامر یريادگیو  یفيتوص یابيبه ارزش ییدوره ابتدا نیمعلمان و والد  یدگاههاید یاساس بررس نیبر ا

که  میببر یامر پ  نیتا به ا ميبسنج یفيتوص یابيبخصوص ارزش یابياز ارش و برداشت آنها را دگاهاینظرات ود ميآن بتوان قیطر

 ایآ نکهیآموزش بهتر؟ و هم ا یبرا ی لهيوس ایدانند  یو آموزش م سیهم هدف تدر زرا هنو یابيارزش نیمعمان و والد ایآ

 اهداف تحقيق:-2 ر؟يخ ایدانند  یم یريادگیو  یادهی ندیفرا تيفيبهبود ک یبرا یا لهيرا وس یابيمعلمان ارزش
 :فرضيات پژوهش-2

 دانش آموزان مؤثر است.  یريادگی ندیعوامل مدیریتی بر اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در فرآ .1

 دانش آموزان مؤثر است.  یريادگی ندیعوامل مرتبط با معلم ، بر اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در فرآ .2

 دانش آموزان مؤثر است.  یريادگی ندیرزشيابی توصيفی در فرآعوامل فيزیکی و روانی ، بر اجرای طرح ا .3

دانش آموزان  یريادگی ندیعوامل ایجاد کننده جو تعامل و تشریک مساعی ، بر اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در فرآ .4

 مؤثر است.
 

 
 مدل مفهومي پژوهش  -1شكل 

 

 روش تحقيق -3
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باشد بنابراین از این نظر روش انجام تحقيق توصيفی و از جود میاین تحقيق بنا بر موضوع آن درصدد توصيف وضيعت مو

 باشد.نوع همبستگی می
 جامعه آماري پژوهش -4

که  یاانتخاب نمونه یپژوهش برا نیسطح شهرستان نور خواهد بود. در ا رانیمعلمان و مد هيپژوهش کل نیا یجامعه آمار

نفر براورد  140کل برابر با  یجامعه آمار دحجمیاستفاده گرد یتصادف یريگنمونه وهياز جامعه باشد از ش یحيبتواند معرف صح

 نفر است. 104و معلمان برابر با  رانین شد که حجم مدييشد و حجم نمونه طبق جدول مورگان تع
   ها ابزار گردآوري داده -5

از پرسشنامه  ازيرد نمو یداده ها یو  جهت گرد آور ینترنتیو ا یاطالعات از منابع کتابخانه ا یجمع آور یرا

درباره شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در  یکی( 1390علی بيرمی پور  )

 ندیدر فرآ یفيتوص یابينقش ارزش بارهو معلمان در رانیمدارس دوره ابتدایی کشور ، جهت سنجش نگرش مد

دانش آموزان از پرسش نامه  یريادگیسنجش  یبرا نيدانش آموزان استفاده خواهد شد . و همچن یريادگی

 5سوال و  14 ی پرسشنامه دارا نیشده است. ا نیو تدو یطراح یريادگیپنج گانه چرخه  ندی( در فرا1392)یداراب

پرسشنامه که روایی سواالت آن توسط کارشناسان و  30محاسبه پایایی پرسشنامه بدین صورت بود که  .باشد یبعد م

نفر از معلمان  و مدیران توزیع گشت و پس از اینکه نتایج وارد نرم  30نما و مشاور تایيد شده بود، ميان اساتيد راه

 محاسبه کرونباخ آلفای ضریب و  784/0شد، خروجی آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدیران برابر با  spssافزار 

شد و ضریب آن در این پژوهش برابر با  برآورد 7/0 باالی پرسشنامه این برای(  1392 دارابی،) پژوهش در شده

 محاسبه شد. 769/0

 

 هاروش آماري تجزیه و تحليل داده -6
بهره وری و خرده  یها دادههمان طور که در جدول فوق مشاهده می شود بر اساس نتایج آزمون کالموگراف اسميرنوف برای 

ی مشاهده شده و توزیع نرمال ، تفاوت معناداری در توزیع ها مبنی بر مقایسه توزیع داده ها مقياسهای آن در گروه نمونه

 ( و مفروضه نرمال بودن در تمامی خرده مقياسها برقرار است. <05/0pمشاهده نمی شود )

 هاتجزیه و تحليل استنباطي داده -7

تدا نوع توزیع متغيرها های پژوهش ابهای پارامتریک یا ناپارامتریک مربرط به فرضيهدر این بخش جهت استفاده از آزمون

 اسميرنوف مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است: -توسط آزمون کلموگروف

 اسميرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف -1جدول 

سطح   z  -آماره   شاخص های توزیع نرمال  تعداد متغيرها 

 ( sigمعناداری)

 نتيجه آزمون 

 انحراف معيار  ميانگين 

 توزیع نرمال  665/0 728/0 44/0 165/4 104 مدیریتی  واملع

 توزیع نرمال  548/0 798/0 38/0 375/4 104 معلم   با  مرتبط  عوامل
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معنادار نيست،  05/0در سطح  z هایدهد با توجه به اینکه مقادیر به دست آمده برای آمارههمانطور که جدول فوق نشان می

 تعامل جو ی کننده ایجاد املروانی، عو و فيزیکی معلم، عوامل با مرتبط مدیریتی، عوامل گيریم که متغيرهای عواملنتيجه می

های های مرتبط با متغيرهای فوق از آزمونباشند. بنابراین جهت آزمون فرضيهمساعی دارای توزیع نرمال می تشریک و

 کنيم.  پارامتریک استفاده می

 فرضيه اول پژوهش

 است.«.  رمؤث آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر مدیریتی عوامل »

اند و با توجه به اینکه گيری شدهای اندازهیادگيری در سطح مقياس فاصله و فرآیند مدیریتی عوامل» از آنجا که هر دو متغير 

توان برای آزمون این فرضيه از ضریب همبستگی اند، بنابراین میها به نسبت نرمال توزیع شدهداده 6-4براساس نتایج جدول 

 آمده است: 2رد که نتایج آن در جدول پيرسون استفاده ک

 آزمون به صورت زیر است : 

0

1

: 0

: 0

H

H





=


  

 شود.با توجه به اینکه فرض باال به صورت دو طرفه است از آزمون دو طرفه استفاده می

 یادگيري فرآیند در مدیریتي ضریب همبستگي عوامل -2جدول

 وضيحت اکتشاف  مشارکت  استنباط  یادگيری   فرآیند 
  بسط

 یادگيری 

  عوامل

 مدیریتی

ضریب همبستگی 

 پيرسون 
693/0 438/0 353/0 273/0 351/0 364/0 

سطح معناداری  

(sig) 
000/0 000/0 004/0 002/0 004/0 003/0 

 توزیع نرمال  083/0 262/1 38/0 474/4 104 روانی  و  فيزیکی  عوامل

  و تعامل  جو ی کننده ایجاد عوامل

 مساعی   تشریک

 توزیع نرمال  175/0 103/1 24/0 113/4 104

 نرمال   توزیع 202/0 215/2 36/0 145/3 104 فرآیند یادگيری 
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شود ضریب همبستگی پيرسون با مقدار دهد. همانطور که مشاهده میجدول فوق نتایج ضریب همبستگی پيرسون را نشان می

 فرآیند و  مدیریتی داری این ضریب حاکی از آن است که بين نمرات عواملدار است. معنیمعنی 01/0+ و در سطح 693/0

یادگيری نيز  ، نمره فرآیندمدیریتی  عواملداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره رابطه مستقيم معنییادگيری 

 یابد و بالعکس.افزایش می

 فرضيه دوم پژوهش

 است.  مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، معلم با مرتبط ملعوا

اند و با توجه به گيری شدهای اندازهدر سطح مقياس فاصله یادگيری و فرآیند معلم با مرتبط از آنجا که هر دو متغير عوامل

توان برای آزمون این فرضيه از ضریب  اند، بنابراین میزیع شدهها به نسبت نرمال توداده 6-4اینکه بر اساس نتایج جدول 

 آمده است: -3همبستگی پيرسون استفاده کرد که نتایج آن در جدول 

 آزمون به صورت زیر است : 

0

1

: 0

: 0

H

H





=


  

 شود.با توجه به اینکه فرض باال به صورت دو طرفه است از آزمون دو طرفه استفاده می

 و ابعاد آن یادگيري فرآیند و معلم با مرتبط عوامل ریب همبستگيض 3جدول

 توضيح اکتشاف  مشارکت  استنباط  یادگيری   فرآیند  
  بسط

 یادگيری 

  عوامل

  با  مرتبط

 معلم

ضریب همبستگی 

 پيرسون 
641/0 496/0 499/0 314/0 544/0 548/0 

سطح معناداری  

(sig) 
000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 

شود ضریب همبستگی پيرسون با دهد. همانطور که مشاهده میفوق نتایج ضریب همبستگی پيرسون را نشان می جدول

 و معلم با مرتبط داری این ضریب حاکی از آن است که بين نمرات عواملدار است. معنیمعنی 01/0+ و در سطح 641/0مقدار

 یادگيری فرآیند ، معلم با مرتبط عواملن معنی که با افزایش نمره داری وجود دارد. بدیرابطه مستقيم معنییادگيری  فرآیند

 طرح اجرای بر ، معلم با مرتبط یابد و بالعکس. بنابراین نتيجه  فرضيه دوم پژوهش حاکی از آن است که  عواملنيز افزایش می

 . است مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی

 سوم پژوهش  فرضيه
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 . است مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، روانی و يزیکیف عوامل

اند و با توجه به گيری شدهای اندازهدر سطح مقياس فاصله یادگيری روانی و فرآیند و فيزیکی از آنجا که هر دو متغير عوامل

توان برای آزمون این فرضيه از ضریب اند، بنابراین میدهها به نسبت نرمال توزیع شداده 4اینکه براساس نتایج جدول 

 آمده است: 4همبستگی پيرسون استفاده کرد که نتایج آن در جدول 

 آزمون به صورت زیر است : 

0

1

: 0

: 0

H

H





=


  

 شود.           با توجه به اینکه فرض باال به صورت دو طرفه است از آزمون دو طرفه استفاده می

 و ابعاد آن  یادگيري فرآیند و رواني و فيزیكي ضریب همبستگي عوامل4ولجد

 توضيح اکتشاف  مشارکت  استنباط  یادگيری   فرآیند  
  بسط

 یادگيری 

  عوامل

  و  فيزیکی

 روانی 

ضریب همبستگی  

 پيرسون 
751/0 492/0 438/0 477/0 592/0 617/0 

سطح معناداری  

(sig) 
000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 

شود ضریب همبستگی پيرسون با مقدار دهد. همانطور که مشاهده میجدول فوق نتایج ضریب همبستگی پيرسون را نشان می

 و فيزیکی داری این ضریب حاکی از آن است که بين نمرات استراتژی عواملدار است. معنیمعنی 01/0+ و در سطح 751/0

 فرآیند ،  روانی و فيزیکی عواملاری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره درابطه مستقيم معنی یادگيری فرآیند و روانی

 بر ، روانی و فيزیکی عوامل  که است آن از حاکی پژوهش دوم فرضيه  نتيجه بنابراینیابد و بالعکس. نيز افزایش می یادگيری

 .است مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای

 ضيه چهارم پژوهشفر

 . است مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، مساعی تشریک و تعامل جو کننده ایجاد عوامل

-ای اندازهدر سطح مقياس فاصله یادگيری مساعی و فرآیند تشریک و تعامل جو کننده ایجاد از آنجا که هر دو متغير عوامل

توان برای آزمون این  اند، بنابراین میها به نسبت نرمال توزیع شدهداده 5توجه به اینکه براساس نتایج جدول اند و با گيری شده

 آمده است: 5فرضيه از ضریب همبستگی پيرسون استفاده کرد که نتایج آن در جدول 
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 آزمون به صورت زیر است : 

0

1

: 0

: 0

H

H





=


  

 شود.صورت دو طرفه است از آزمون دو طرفه استفاده میبا توجه به اینکه فرض باال به 

 و ابعاد آن  یادگيري فرآیند و مساعي تشریك و تعامل جو کننده ایجاد  ضریب همبستگي عوامل -5جدول

 توضيح اکتشاف  مشارکت  استنباط  یادگيری   فرآیند  
  بسط

 یادگيری 

  کننده ایجاد عوامل

  و  تعامل جو

 مساعی   تشریک

ضریب همبستگی  

 ن پيرسو
718/0 492/0 438/0 477/0 592/0 617/0 

سطح معناداری  

(sig) 
000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

شود ضریب همبستگی پيرسون با مقدار دهد. همانطور که مشاهده میجدول فوق نتایج ضریب همبستگی پيرسون را نشان می

 تعامل جو کننده ایجاد اکی از آن است که بين نمرات عواملداری این ضریب حدار است. معنیمعنی 01/0+ و در سطح 718/0

 کننده ایجاد عواملداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره رابطه مستقيم معنی یادگيری فرآیند و مساعی تشریک و

 آن از حاکی پژوهش دوم فرضيه  نتيجه بنابراینیابد و بالعکس. نيز افزایش می یادگيری فرآیند ،  مساعی تشریک و تعامل جو

  آموزان  دانش یادگيری فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، مساعی تشریک و تعامل جو کننده ایجاد عوامل  که است

 .است مؤثر

 رتبه بندي متغيرهاي پيش بين بر اساس ضریب همبستگي  -8

ضریب همبستگی بدست آمده در آزمون رگرسيون خطی ميزان تاثير بين متغير پيش بين و متغير وابسته را نشان می دهد. هر 

نزدیک تر باشد، نشان می دهد که تاثير متغير پيش بين و یا رابطه آن با متغير وابسته بيشتر   1چه قدر این ضریب به عدد  

 متغير پيش بين با رتبه تاثير گذاری آنها آمده است. 4ز ضریب همبستگی هر یک ا -6جدول  است. در

 

 متغير پيش بين بر اساس ضریب همبستگي 3رتبه تاثير گذاري  -6جدول 

 رتبه تاثير گذاری  R sig متغير

 اول  0.000 693/0 مدیریتی  عوامل

 دوم  0.000 641/0 معلم   با  مرتبط  عوامل
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 سوم  000/0 751/0 روانی  و  فيزیکی  عوامل

  و  تعامل  جو  ی  کننده  ایجاد  لعوام

 مساعی   تشریک

 چهارم  000/0 718/0

 

مدیریتی بيشترین تاثير را در  و ضریب همبستگی بدست آمده مشخص می شود که استفاده از عوامل -6با توجه به جدول 

 اشته است. د یادگيری فرآیند در را تاثير کمترین تشریک و تعامل جو ی کننده ایجاد فرآیند یادگيری و سپس عوامل

 توصيفي ارزشيابي خالصه نتایج رگرسيون چند متغيري براي پيش بيني طرح-7جدول

 ضرایب  متغيرهای پيش بين 

 ( B استاندارد ) 

 

t 

 764/3*** 352/0 مدیریتی  عوامل

 585/1 162/0 معلم   با  مرتبط  عوامل

 506/2* 234/0 روانی  و  فيزیکی  عوامل

 593/2** 234/0 مساعی  یکتشر  و  تعامل  جو  ی  کننده  ایجاد  عوامل

 

 ی کننده ایجاد روانی، عوامل و فيزیکی معلم،  عوامل با مرتبط مدیریتی، عوامل عواملبرای تعيين تاثير هر یک از متغيرهای، 

آموزان  به عنوان متغير مالک، با تحليل  دانش یادگيری به عنوان متغييرهای پيش بين و فرآیند مساعی تشریک و تعامل جو

مشاهده می شود .با توجه به مقادیر بتا، به   7ن چند متغييری به روش ورود تحليل شدند. همانطور که در جدول رگرسيو 

 و تعامل جو ی کننده ایجاد (، عوامل=0Beta /234معلم ) با مرتبط (، عوامل=352/0Beta)مدیریتی  عواملترتيب بعد 

 ( می باشند=Beta 234/0مساعی ) تشریک

 ي ريگ جهيبحث و نت -8

 است.  مؤثر  آموزان دانش  یادگيري  فرآیند  در  توصيفي  ارزشيابي طرح  اجراي  بر  مدیریتي  فرضيه اول: عوامل

دار  معنی 01/0+ و در سطح 693/0نتيجه فرضيه اول پژوهش حاکی از آن است که ضریب همبستگی پيرسون با مقدار 

داری رابطه مستقيم معنییادگيری  فرآیند و  دیریتیم داری این ضریب حاکی از آن است که بين نمرات عواملاست. معنی

نتایج این یابد و بالعکس.یادگيری نيز افزایش می ، نمره فرآیندمدیریتی  عواملوجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره 

ی و همکاران ( با بررسی هایی که در استان یزد داشته اند   ؛ همچنين بيرام1394قلتاش و همکاران )پژوهش با پژوهش  

( با بررسی این طرح در استان البرز ، وضعيت  مناسب اجرای این طرح را گزارش داده اند ؛ کشتی آرای و همکاران 1395)

( در بررسی طرح ارزشيابی توصيفی در مدارس ابتدایی استان اصفهان ، وضعيت اجرای این طرح را  مناسب تشخيص  1392)
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آموزان در برنامه ها و چالش ارائه بازخورد معلمان به دانش شيوه،  (1395امی و همکاران )داده اند و یا در تحقيقی دیگر بير

 همسو می باشد. استان البرز را مورد بررسی قرار دادند ارزشيابی توصيفی

م برگزاری دوره های ضمن خدمت،فراه توصيفی موثر باشد شامل ، ارزشيابی طرح ای که ميتواند در اجرایعوامل مدیریتی

سازی زمينه های فرهنگی و اجتماعی مناسب،نگاه نظام مند به اجرای ارزشيابی توصيفی،منابع مالی الزم،نظارت و بازرسی کامل 

بر مدارس،رهبری و مدیریت اثربخش،تصریح دقيق انتظارات از مجریان،برقراری راهبردهای ارتباطی مناسب و فعال در اجرای 

 است. ارزشيابی توصيفی

 مؤثر آموزان دانش یادگيري فرآیند در توصيفي ارزشيابي طرح اجراي بر ، معلم با مرتبط عوامل فرضيه دوم:

 .است

دار معنی 01/0+ و در سطح 641/0ضریب همبستگی پيرسون با مقدار که است آن از حاکی پژوهش دوم فرضيه نتيجه

داری رابطه مستقيم معنییادگيری  فرآیند و معلم با مرتبط داری این ضریب حاکی از آن است که بين نمرات عواملاست. معنی

یابد و بالعکس. بنابراین نتيجه  نيز افزایش می یادگيری فرآیند ، معلم با مرتبط عواملوجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره 

 دانش یادگيری رآیندف در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، معلم با مرتبط فرضيه دوم پژوهش حاکی از آن است که  عوامل

 . است مؤثر آموزان

()به نقل از نامور( و 2003با تحقيق کلپر)و   (1388فرد)وند و رخ( و زینی1385نتایج این فرضيه با تحقيق اميری)

 مهاجر ،(1388) حامدی ،( 1389) وشریفی خلقخوش ،( 1390) وهمکاران پور بيرمی های پژوهش با نيز  و  (1999کاتوال)

 .دارد همخوانی( 1386) ميرحسينی و( 1387) یوکرمانشاه

های فعلی معلمان و مدیران و در ارتباط با دانش، مهارت معلم با مرتبط عواملمشکالت  نتایج پژوهش حاضر در زمينه

 اندرکارانتواند بر اثر غفلت دست های ضمن خدمت نيز قابل تأمّل است. زیاد بودن ميزان مشکالت در این رابطه میآموزش 

مشخص سازمانی برای ارتقای سطح علمی  افزایی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی و فقدان برنامهنظام آموزشی در زمينه دانش

در اینجا نيز ردپای ناآگاهی معلمان و  .های ضمن خدمت باشدهای آموزشی یا نامطلوب بودن آموزش آنان و ناکافی بودن دوره

سنجش و ارزشيابی و چگونگی و زمان به کارگيری هر یک از ابزارهای گوناگون ارزشيابی های نوین روش مدیران در زمينه

آوری اطالعات در ارزشيابی کيفی های جمعشود. بدیهی است هنگام مواجهه با تنوع ابزارها و روشکيفی به روشنی دیده می

 . نات را مورد توجه قرار دادجویی و تناسب با امکاتوصيفی باید اصولی، چون تناسب ابزار با هدف، صرفه

 مؤثر آموزان دانش  یادگيري  فرآیند  در  توصيفي  ارزشيابي  طرح  اجراي  بر  ،  رواني و  فيزیكي  عوامل  فرضيه سوم:

 .است

دار معنی 01/0+ و در سطح 751/0ضریب همبستگی پيرسون با مقدار  که است آن از حاکی پژوهش سوم فرضيه نتيجه

رابطه مستقيم  یادگيری فرآیند و روانی و فيزیکی کی از آن است که بين نمرات استراتژی عواملداری این ضریب حااست. معنی

یابد و بالعکس. نيز افزایش می یادگيری فرآیند ،  روانی و فيزیکی عواملداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش نمره معنی

 فرآیند در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر ، روانی و فيزیکی املعو  که است آن از حاکی پژوهش دوم فرضيه  نتيجه بنابراین

 . است مؤثر آموزان دانش یادگيری

()به نقل از نامور( و 2003با تحقيق کلپر)و   (1388فرد)وند و رخ( و زینی1385نتایج این فرضيه با تحقيق اميری)

 مهاجر ،(1388) حامدی ،( 1389) وشریفی خلقخوش ،( 1390) وهمکاران پور بيرمی های پژوهش با نيز  و  (1999کاتوال)

 .دارد همخوانی( 1386) ميرحسينی و( 1387) وکرمانشاهی

 حجم با آموزش ، در بودن طرح ، متناسب اهداف به توجه با کالس دانش آموزان تعداد بودن داد متناسب نشان نتایج

 در .دارند توصيفی ارزشيابی طرح اجرای بر را تأثير ترین شمدرسه بي در نياز و مورد مناسب تجهيزات  و امکانات بودن دسترس

اصلی   حاضر حال در که دادند نشان نيز () 1388حامدی و ( 1387 ) حيدری ،( 1389 ) دستجردی مالیی پژوهشهای رابطه همين

 .باشدمی  کالس نآموزادانش تعداد بودن زیاد کشور، ابتدایی ی دوره مدارس  در توصيفی ارزشيابی طرح اجرای مشکل ترین
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 فرآیند در توصيفي ارزشيابي طرح اجراي بر ،  مساعي تشریك و تعامل جو کننده ایجاد عوامل فرضيه چهارم:

 .است  مؤثر آموزان  دانش  یادگيري

-دهد. همانطور که مشاهده میکه ضریب همبستگی پيرسون را نشان می است آن از حاکی پژوهش چهارم فرضيه نتيجه

داری این ضریب حاکی از آن است که دار است. معنیمعنی 01/0+ و در سطح 718/0پيرسون با مقدار  شود ضریب همبستگی

داری وجود دارد. بدین معنی رابطه مستقيم معنی یادگيری فرآیند و مساعی تشریک و تعامل جو کننده ایجاد بين نمرات عوامل

 بنابراینیابد و بالعکس. نيز افزایش می یادگيری فرآیند ،  اعیمس تشریک و تعامل جو کننده ایجاد عواملکه با افزایش نمره 

 ارزشيابی طرح اجرای بر ، مساعی تشریک و تعامل جو کننده ایجاد عوامل  که است آن از حاکی پژوهش دوم فرضيه  نتيجه

 . است مؤثر آموزان دانش یادگيری فرآیند در توصيفی

تشریک  و تفاهم جو مساعی ، ایجاد تشریک و تعامل جو کننده ایجاد عوامل  اب رابطه در که داد نشان چنين هم پژوهش نتایج

 سازی مدرسه ، فراهم معلمان ميان مساعی تشریک و تفاهم جو مدرسه ، ایجاد و مسؤوالن دانش آموزان  والدین ميان مساعی

 طرح اجرای  بهبود  در مؤلفه ها ینو ایدهها ،مؤثرتر اطالعات تجارب، تبادل منظور  به  مختلف مدارس  معلمان  برای کافی فرصت

 ایجاد که 2002 ) همکاران) و اپشتاین و ( 1998 ) کولمن یافته های با ترتيب به نتایج این .باشند کشور می در توصيفی ارزشيابی

 ) کانتر و ( 2007 ) فولن یافتههای و ميدانستند تغيير مؤثر اجرای بر را مدرسه مسؤوالن و والدین ميان مساعی تشریک و تفاهم جو

 سو می هم بودند، کرده بيان ضروری  تغييرات اجرای برای را  معلمان  ميان مساعی و تشریک  همکاری ی زمينه ایجاد که ) 2004

 مختلف مدارس همکاری برای کافی فرصت سازی بر فراهم که  و (2005 ) فولن پژوهشهای نتایج با یافته ها این چنين، هم .باشد

 از یکی ،( 1384 ) خوش خلق پژوهش نتایج اساس ميباشد .بر خوان  هم کامالً داشتند اطالعات تأکيد و تجارب تبادل منظور به

  .است بوده نمره به  نسبت طرح  مشمول  والدین حساسيت کاهش عدم توصيفی، طرح ارزشيابی اهداف نيافتن تحقق دالیل

 اوليا توجيه منظور به دیگر، طرف از و اوليا مدرسه مدیر و طرف یک از دانش آموزان اوليای و کالس معلم ميان تعامالت و همکاری

 تغيير توصيفی ارزشيابی جدید نظام در دانش آموز نقش که این به توجه با که توضيح است به الزم .باشد ثمربخش بسيار ميتواند

 در ميبخشد؛ بهبود را ی خودیادگير می گيرد، خود همکالسی های و والدین معلم، از که بازخوردی طریق از و دانش آموز کرده

 یادگيری  جریان و مدرسه با را  الزم همکاری  والدین اگر بنابراین، .می باشد قبل از  برجسته تر  بسيار  والدین نقش شيوه، این

 نمود. خواهد مواجه جدی مشکالت با را  دانش آموز یادگيری،-یاددهی فرآیندهای باشند، قطعاً نداشته فرزندانشان

 :نتيجه گيری کلی

تواند موثر باشد که طرحی در فرایند آموزشی گنجانده شود و این طرح در محيط در کل ارزشيابی توصيفی زمانی می

پذیر و ابزارهای مناسب برای اینکار استفاده نماید. وحدت تدریس، تربيت و آموزشی مناسب اجرا شده و از راهبردهای انعطاف

های اجتماعی و عاطفی، عملکرد واقعی ی نيازهای انسانی باشد. به ویژگیسنجش را اساس کار خود قرار دهد و پاسخگوی

آموزان صورت گيرد. بازخوردهای پيوسته به اوليا برای بهبود  آموز توجه نموده و ارزشيابی مستمر و فرایندی از دانشدانش

کاذب از بين برده، استقالل  آموز و تقویت ارتباط عاطفی بين معلم و شاگرد داده شود. حسادت و رقابتعملکرد دانش

آموز، خالقيت و تفکر خالق را افزایش دهد. در کل برای اینکه ارزشيابی توصيفی در کالس اجرا شود نيازمند تهميداتی دانش

است که باید در کالس به آنها پرداخته شود که عبارتند از: تغيير نگرش نسبت به یادگيری، تغيير نگرش نسبت به هدف 

آموزان و غيير در چيدمان کالس، کاهش فضای رقابتی در کالس، ایجاد فضای اخالقی در کالس و شناخت دانشارزشيابی، ت

 باشد.خيلی از عوامل دیگر می

 هامحدودیت -9
 محدود بوده است. 98-97این پژوهش از نظر سال فقط به سال تحصيلی  •

 این پژوهش از نظر مکانی فقط به شهر آمل محدود بوده است. •

ن تحقيق عوامل فقط به دیدگاه معلمان و مدیران محدود بوده است.خوب ست که نظرات والدین نيز در این در ای •

 زمينه سنجيده شود.
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 پيشنهادهاي پژوهشي -10
 در مطالعات بعدی این مطالعه در دامنه گسترده تری اجرا گردد. •

رسی قرار دهندو طی چند سال متوالی پژوهشگران عالقمند با حمایت سازمانی،به صورت طولی این طرح را مورد بر •

 عمق و دوام یادگيری را مطالعه کنند.

 تحقيقی راجع به ميزان آشنایی معلمان با شيوه ارزشيابی توصيفی به عمل آید. •

 تحقيقات تجربی در زمينه اجرای ارزشيابی توصيفی انجام شود. •

 تجربی بررسی شود. متغيرهای مطرح شده در این طرح بطور جزئی تر و جداگانه و به صورت •

 پيشنهادهاي کاربردي-11

 مدیریتي عوامل : فرضيه اول

مدیران آموزش و پرورش جهت اجرای طرح ارزشيابی توصيفی از معلمان آموزش دیده و آشنا به مسائل ارزشيابی به  •

 شکل علمی استفاده کنند.

  در والدین توجيع و توصيفی رزشيابیا  طرح مشمول آموزاندانش والدین برای مدارس مدیران توسط جلسات برگزاری •

   .مدرسه و خانه بين هماهنگی ایجاد جهت آن هایمزیت  و توصيفی ارزشيابی طرح خصوص

 معلمان برای خدمت ضمن هایدوره برگزاری •

 توصيفی ارزشيابی درباره منظم جلسات برگزاری •

 معلم  با  مرتبط  فرضيه دوم : عوامل

اجرا می کنند طی یک دوره کوتاه مدت با فلسفه اجرای طرح ارزشيابی  معلمانی که طرح ارزشيابی توصيفی را •

 توصيفی و چگونگی اجرای آن آشنایی کامل پيدا کنند.

آموزان جهت بررسی ميزان و به جهت اینکه معلمان در اجرای ارزشيابی کيفی توصيفی درگيری بيشتری با دانش •

آموزانی که در این کالسها درس می خوانند نسبت به کالسهای کيفيت یادگيری آنها دارد لذا الزم است تعداد دانش

 ارزشيابی سنتی کمتر باشد.

 درسی  مطالب بودن روز به •

 ضعيف  آموزاندانش برای برنامه فوق  برگزاری کالسهای •

 رواني و  فيزیكي  فرضيه سوم :عوامل

هبردهای مناسب را انتخاب کنند و در آموزان تا بتوانند در فرایند یادگيری، رافراهم آوردن فرصت کافی برای دانش •

 عمل به کارگيرند.

 نوآوری  به نسبت معلمان مثبت نگرش •

آموزان مشمول طرح که به دالیل خانوادگی به مدارس عادی منتقل و با تضاد روشهای یادگيری و رفع مشکالت دانش •

 ارزشيابی روبه رو می شوند.

 مدارس کافی داشتن بودجه •

 مساعي  تشریك  و  تعامل  جو  کننده  جادای فرضيه چهارم : عوامل

افزایش اوقات فراغت معلمان مجری طرح از طریق کاهش ساعات تدریس و تامين معلم کمکی برای دستيابی به  •

آموزان و ارائه بازخورد واقعی به آنها و فرصتی برای جستجو و نظارت همه جانبه در وضيعت تحصيلی دانش

 والدینشان.

 ها و سمينارها جهت استفاده از اطالعات نوین در ارزشيابیهمایش برپای کارگاههای آموزشی، •

 شود.ارج نهادن به پيشنهادهای که در زمينه ارزشيابی توسط متخصصين و کارشناسان ارائه می •

 آموزان دانش بين رقابت کاهش •
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 های گروهیتوجيع والدین در مورد ارزشيابی توصيفی توسط رسانه  •
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