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ارزشيابي كارآيي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي _ آموزش و پرورش
منطقه  10تهران از ديدگاه معلمان و مديران ،والدين و دانش آموزان
قاسم

شورميج1

چكيده :
پژوهش حاضر با هدف ارزشيابي كارآيي رويكرد ارزشيابي توصيفي به عنوان يكي از
رويكردهاي جديد در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و مطالعه و بررسي تاثير اين رويكرد در
مدارس ابتدايي آموزش و پرورش منطقه  10تهران بوده است .روش تحقيق در اين
پـژوهش روش توصيفي به شيوه ي پيمــايشي و از نظر هدف كاربردي مي باشد .نمونه
آماري پژوهش مجموعا  280نفر ميباشند و جامعهي آماري اين پژوهش كليه
دانشآموزان منطقه  10تهران در سال تحصيلي  90-91مي باشد .ابزار جمع آوري
اطالعات يك پرسشنامه محقق ساخته كه شامل  33سؤال پنج گزينه اي با استفاده از
مقياس درجه بندي ليكرت و همچنين پنج سؤال تشريحي است .به طور كلي آموزگاران
با اجراي طرح ارزشيابي توصيفي موافقند و اعالم كرده اند كه اجراي اين طرح در كاهش
اضطراب دانش آموزان مؤثر بوده است و موجب افزايش خالقيت ،انگيزه ي آموزشي،
مهارتهاي تحقيق و پژوهش ،شناخت دانش آموز نسبت به توانايي هاي خود ،تعامل
بيشتر دانش آموزان با همديگر و با معلم ،تقويت روحيه انتقادپذيري در دانش آموزان
شده است .نتايج حاصل از تحليل دادهها و اطالعات جمعآوري شده نشان داد كه :در
 1مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر ،كارشناس ارشد آموزش ابتدايي و كارمند سازمان مركزي

152

پژوهشنامه تربيتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره

30

دانشآموزان ابتدائي منطقه  10تهران ،ارزشيابي توصيفي در سطح بسيار بااليي در
مدارس ابتدائي آن منطقه كارائي دارد كه اجراي اين طرح در بهبود يادگيري دانش
آموزان ،در تعامل اولياء دانش آموزان با مسئولين مدرسه ،بهبود رفتار دانش آموزان،
دشواري كار معلمين ،سالمت روحي و رواني دانش آموزان تاثير مهمي را ايفاد نموده
است كه بر كيفيت آموزش و اهداف مورد نظر آموزش و پرورش توجه ويژه اي دارد.
واژگان كليدي :ارزشيابي ،كارآيي ،ارزشيابي توصيفي ،آموزش و پرورش
مقدمه:
در هر جامعه اي آموزش وپرورش زير بناي توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي است .آموزش و پرورش به صورت رسمي در ايران با قدمتي بيش از يك قرن در
ادوار مختلف به دنبال تحول و دگرگوني بوده ليكن به دليل كم توجهي به مباني ارزشي،
ويژگي هاي فرهنگي و نيازهاي اجتماعي در اين زمينه كمتر توفيق داشته است .در
جهت پاسخگويي به فرامين رهبري معاونت آموزش و نوآوري به دنبال ايجاد تغيير در
عناصر مختلف نظام آموزشي ازجمله سيستم ارزشيابي توصيفي برآمده است .ارزشيابي
توصيفي در صدد است با تغيير در ديدگاه ها ،نگرش ها و روش هاي دست اندركاران
نظام آموزشي و خانواده ها ،محيط پربار ،بانشاط و جذابي را براي كودكان فراهم نمايد.
دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران ،دانش آموزان گروه سني۱۰ـ ۶ساله را در بر ميگيرد و
اين دوره به دليل ويژگيها و شرايط سني كودكان از اهميت و حساسيت بيشتري نسبت
به دورههاي تحصيلي ديگر برخوردار است.
آموزش ابتدائي پايه و اساس كليه آموزشهاست .لذا شناخت ويژگيها ،تواناييها و
استعدادهاي دانشآموزان و هدايت آنها به رشته مورد عالقه از مهمترين و اساسيترين
وظايف اين دوره آموزشي به حساب ميآيد .از اين روست كه در صورت وجود يك نظام
ارزشيابي صحيح در هر نظام آموزشي ،امكان اثربخشي و كارآيي آن نظام افزايش
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مي يابد .ارزشيابي توصيفي يكي از نوآوريهاي آموزشي در دهة حاضر در نظام آموزشي
دورة ابتداي ي كشور است .به رغم آنكه ارزشيابي توصيفي جزئي از فرآيند تعليم و تربيت
است ولي نقش خيلي بزرگتري را ايفا مي كند و تاثير تحوالت آن بر خرده نظام هاي
آموزش و پرورش بيشتر است .به همين خاطر الزم است پيش از گسترش رويكرد جديد
ارزشيابي در سراسر كشور ،با پژوهش هاي علمي اثر بخشي آن ،مورد داوري و ارزشيابي
قرار گيرد.
تغييرات نظام ارزشيابي كالسي در جهت بهبود وضعيت يادگيري دانش آموزان
پديده اي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان مشاهده مي شود .در سالهاي اخير در
كشور ايران نيز همگام با ساير كشورها ،اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است .براي
مثال شوراي عالي آموزش و پرورش در ششصد و هفتاد و نهمين جلسة خود در مورخة
 1381/8/30به معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش ماموريت
داده تا نسبت به تغيير مقياس كمي ( )20-0به مقياس كيفي (توصيفي) در ارزشيابي
دانش آموزان اقدام و آن را بصورت آزمايشي از سال تحصيلي  1381-82در تعدادي از
مدارس دورة ابتدايي كه ويژگي هاي الزم را از نظر نيروي انساني و امكانات دارند ،اجرا
كند .در راستاي اين تغيير طرح ارزشيابي توصيفي توسط گروه مطالعات دفتر ارزشيابي
تحصيلي و تربيتي تهيه و از نيمة دوم بهمن ماه  1381اجراي طرح پيش آزمايشي
مقياس كيفي در  20كالس پاية اول ابتدايي در  10مدرسه با كمك  30تن از معلمان
شروع شده است .اين طرح بعد از اجراي پيش آزمايشي و همچنين برگزاري پودمان
هاي آموزشي براي معلمان مجري طرح عمال از مهرماه سال  1382در تعداد محدودي
از مدارس ابتدايي كشور اجرا مي شود (حسني.)1382 ،
در دويست و نود و ششمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در
مورخة  1382/6/12هدفهايي براي طرح آزمايشي ارزشيابي توصيفي پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان دوره ابتدايي تصويب شده است كه يكي از اين هدفها اصالح روند آموزش
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يادگيري در كالس درس است .افزايش ماندگاري ذهني (دوام و پايداري يادگيري)،
توجه به هدفهاي سطوح باالتر حيطة شناختي ،تعميق يادگيري از طريق افزايش
درگيري با تكاليف يادگيري ،افزايش عالقه به يادگيري ،توجه به هدفهاي حيطه هاي
غيرشناختي و غيره از جمله خرده هدفهاي هدف كلي فوق محسوب ميشود .راهكارهاي
مورد توجه در طرح ارزشيابي توصيفي براي رسيدن به هدفهاي فوق عبارتنداز :ارزشيابي
تكويني ،ارزشيابي عملكردي ،بازخورد و كارنامه توصيفي (همان منبع).
اصالح ارزشيابي تكويني براي اولين بار به وسيلة اسكريون در مباحث مربوط به
تنظيم برنامه هاي درسي به كار رفته است .بلوم ،هستينگز و ماداوس ( )1355نيز معتقد
بودند كه ارزشيابي تكويني نه تنها براي تنظيم برنامه درسي بلكه همچنين براي امر
تدريس و براي يادگيري دانش آموزان مفيد است .همچنان كه توجه به سوي
ديدگاههاي سازندگي تغيير پيدا مي كند ،بطور فزاينده اي سنجش كالسي به عنوان
ابزاري براي بهبود فزاينده هاي يادگيري مورد تكيه قرار مي گيرد .در ديدگاه جديد،
سنجش و يادگيري دو روي يك سكه بشمار مي آيد .هر چند تعريف واحدي از سنجش
تكويني در مطالعات پژوهشي مورد استفاده قرار نگرفته است .با اين حال تعريف بلك و
ويليام ( ) 1998بيشتر از تعاريف ديگر مورد استقبال واقع شده است .آنها سنجش
تكويني را به صورت زير تعريف كرده اند :همه فعاليت هايي كه توسط معلم و يا بوسيلة
دانش آموزان بعمل مي آيد تا اطالعاتي را فراهم نمايد كه از آن به عنوان بازخورد براي
اصالح آموز ش و فعاليت هاي يادگيري مورد استفاه قرار گيرد .شواهد پژوهشي نشان
مي دهد كه سنجش تكويني با كيفيت باال مي تواند تاثير قدرتمندي بر عملكرد تحصيلي
و انگيزش دانش آموزان داشته باشد .نتايج پژوهش وان اورا ( )2004نشان داد كه
بازخورد حاصل از سنجش تكويني باعث افزايش معني دار در كارآمدي شخصي دانش
آموزان دوره ابتدايي مي شود .بلك و ويليام ( )1998نيز پس از مرور  250مقاله در
زمينه سنجش كالسي اثرات مثبت سنجش تكويني بر عملكرد تحصيلي در تمامي
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سطوح سني و توانايي گزارش كرده اند .آنها نشان دادند كه مطالعات سنجش تكويني
اندازه اثري بين  0/4تا  0/7در آزمون هاي استاندارد شده دارند .اين اندازه اثرها ،بزرگتر
از اندازه اثرهايي هستند كه براي مداخالت آموزشي يافت شده اند .آنها همچنين به اين
نتيجه گيري رسيده اند كه سنجش تكويني استانداردهاي پيشرفت را ارتقاء مي بخشد و
اين امر بطور خاصي براي دانش آموزاني كه در مدارس پيشرفت كمي دارند(كم اندوزها)
موثرتر مي باشد .بنابراين از اين طريق مي توان شكاف بين دانش آموزان كم اندوز را
كاهش داد در حاليكه پيشرفت كلي را افزايش بدهيم.
بلك و ويليام ( ) 1998معتقدند كه يكي از عوامل اساسي در ارتقاء آموزش از طريق
سنجش كالسي بازخورد موثر به دانش آموزان است .بازخورد اطالعاتي براي يادگيرنده
دربارة عملكردش فراهم مي نمايد كه منجر به اصالح شخصي و بهبود يادگيري ميشود
(سيف.)1379 ،
در نظام آموزشي ايران معلمان با تكيه بر روشهاي سنتي به ويژه سخنراني ،شاگردان
را به حفظ و تكرار مفاهيم علمي ترغيب مينمايند و عليرغم اينكه در محافل علمي و
تربيتي و حتي اجرائي صحبت از فعال بودن دانش آموز ،رشد فكري و آزاد انديشي
مي شود اما عمال چنين نظرگاههايي جنبه شعارگونه به خود گرفتهاند .از سوي ديگر
صحبت از تقويت روحيهي همكاري و رفاقت در بين دانشآموزان و رشد اجتماعي آنان
مي شود اما در عمل نه تنها گام موثري در اين راستا برداشته نميشود بلكه اغلب اوقات
همكاري و رفاقت به نوعي رقابت تبديل ميشود كه نتيجهي آن افزايش حسادت ،كينه و
دشمني در بين شاگردان است (كرامتي.)1381 ،
در سال  1381بعد از مصوبات  647و 649شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر
تهيه طرحي براي تغيير نظام ارزشيابي پايههاي اول تا سوم ابتدايي ،طرحي تحت عنوان
ارزشيابي توصيفي تهيه و به اجراي آزمايشي گذاشته شد.
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روش :
روشي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،روش پژوهش توصيفي از نـوع
پيمايشي و از نظر هدف كاربردي مي باشد .جامعه آماري در اين پژوهش كليه مـديران و
معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 10تهران هستند كه در
مدارس مورد بحث مشغول به تدريس هستند و همچنين كليه والـديني كـه فرزندانشـان
در اين مدارس مشغول به تحصيل هستند .نمونه انتخاب شـده در ايـن پـژوهش كـه بـه
صورت تصادفي ساده سه مدرسه در منطقه  10آموزش و پـرورش شـهر تهـران انتخـاب
گرديد شامل دانش آموزان سالهاي سوم تا پنجم مدارس ابتدائي نرجس ،1مجتمع يـاس
نبي (س) و دلخواسته  1كه مجموعا  280نفـر ميباشـند و در نظـام ارزشـيابي توصـيفي
شركت داشتند.
با توجه به هدف پژوهش ،پژوهشگر از يك پرسشنامه محقـق سـاخته كـه شـامل33
سؤال پنج گزينه اي با استفاده از مقياس درجـه بنـدي ليكـرت و همچنـين پـنج سـؤال
تشريحي و با راهنمائي استاد راهنما و مشاور تهيه نموده و اسـتفاده كـرده اسـت .لـذا در
اين پژوهش روش گردآوري اطالعات بخشي كتابخانه اي و بخشي ديگر ميـداني اسـت و
ابزار اصلي گردآوري اطالعات پرسشنامه ميباشـد بنـابراين روش كلـي تجزيـه و تحليـل
اطالعات در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها ي به دست آمده ،از آمـار توصـيفي
(ترســيم جــداول فراوانــي و تعيــين شــاخ

هــاي گــرايش هــاي مركـزي و پراكنــدگي

درخصوص هر يك از ابعاد) و آزمونهاي آماري مناسب انتخاب گرديدند.
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يافتهها:
با عنايت به اهداف و فرضـيه هـاي پـژوهش و اسـتخرا داده هـا از پرسشـنامه هـاي
تحقيق نتايج بدست آمده بر اساس سؤالهاي تحقيق به شرح زير است.
جدول  :1ارزشيابي توصيفي در اصالح و بهبود يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان ،مديران و
والدين موثر است.
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273

جمع

122/28

همانگونه كه در جدول يك گزارش شده است خي  2محاسبه شـده  122/28بزرگتـر از
خي  2بحراني است بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه از ديدگاه مـديران ،والـدين و
معلمان ارزشيابي توصيفي بر اصالح و بهبود يادگيري دانـش آمـوزان تـاثير معنـي داري
داشته است و اين تاثير در سطح كمتر از  0/01معني دار است.

جدول :2ارزشيابي توصيفي در تعامل اولياء دانش آموزان با مسئولين مدرسه از ديدگاه معلمان ،مديران و
والدين موثر است.
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83

متوسط

0/29

4

54

58

زياد

35/85

44

54

98

خيلي زياد
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جمع

102/16
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همانگونه كه در جدول دوم گزارش شده است خي  2محاسبه شـده  102/16بزرگتـر از
خي  2بحراني است بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه از ديدگاه مـديران ،والـدين و
معلمان ارزشيابي توصيفي در تعامل اولياء دانش آموزان با مسئولين مدرسه تـاثير معنـي
دار داشته است و اين تاثير در سطح كمتر از  0/01معني دار است.
جدول :3ارزشيابي توصيفي در اصالح و بهبود رفتار دانش آموزان از ديدگاه معلمان ،مديران و والدين
موثر است.
(Fo-FE)2/FE

Fo-FE

FE

Fo

درجات

40/16

-47

55

8

خيلي كم

24/89

-37

55

18

كم

1/47

-9

55

46

متوسط

0/45

5

55

60

زياد

150/56

91

55

146

خيلي زياد

278

جمع

217/53

همانگونه كه در جدول سوم گزارش شده است خي  2محاسبه شـده  217/53بزرگتـر از
خي  2بحراني است بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه از ديدگاه مـديران ،والـدين و
معلمان ارزشيابي توصيفي بر اصالح و بهبود رفتار دانش آمـوزان تـاثير معنـي دار داشـته
است و اين تاثير در سطح كمتر از  0/01معني دار است.
جدول :4ارزشيابي توصيفي در دشواري كار معلمين از ديدگاه معلمان ،مديران و والدين موثر است.
(Fo-FE)2/FE

Fo-FE

FE

Fo

درجات

16/6

-30

54

24

خيلي كم

25/35

-37

54

17

كم

0/46

-5

54

49

متوسط

0

0

54

54

زياد

106/96

76

54
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جمع

149/37
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همانگونه كه در جدول چهارم گزارش شده است خي  2محاسبه شـده  149/37بزرگتـر
از خي  2بحراني است بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه از ديدگاه مديران ،والدين و
معلمان ارزشيابي توصيفي در دشواري كار معلمان تـاثير معنـي دار داشـته اسـت و ايـن
تاثير در سطح كمتر از  0/01معني دار است.
جدول :5ارزشيابي توصيفي در سالمت روحي و رواني دانش آموزان از ديدگاه معلمان ،مديران و والـدين
موثر است.

(Fo-FE)2/FE

Fo-FE

FE

Fo

درجات

18/61

-32

55

23

خيلي كم

27/65

-39

55

16

كم

1/47

-9

55

46

متوسط

0/07

2

55

57

زياد

113/47

79

55

134

خيلي زياد
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جمع

161/27

همانگونه كه در جدول پنجم گزارش شده است خي  2محاسبه شده  161/27بزرگتر از
خي  2بحراني است بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه از ديدگاه مديران ،والدين و
معلمان ارزشيابي توصيفي در سالمت روحي و رواني دانش آموزان تاثير معني دار داشته
است و اين تاثير در سطح كمتر از  0/01معني دار است.
بحث و نتيجهگيري:
نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطالعات نشان داد كه ارزشيابي توصـيفي بـر بهبـود
يادگيري دانش آموزان ،در تعامل اولياء دانش آموزان با مسئولين مدرسه ،بر بهبود رفتـار
دانش آموزان در مدارس ،دشواري كار معلمين ،سـالمت روحـي و روانـي دانـش آمـوزان
تاثير معناداري دارد بنابراين فرضيه ما كه مبني بـر تـاثير ارزشـيابي توصـيفي بـر بهبـود
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يادگيري دانش آموزان در مدارس ابتدائي منطقه  10تهران از ديدگاه معلمان و مـديران،
والدين و دانش آموزان ميباشد نشان ميدهد كه بازخوردهاي توصـيفي ،بازخوردهـايي بـا
معنا و مؤثري هستند كه دانشآموزان را در جهت بهبود يادگيري قـرار ميدهنـد و آنـان
همچنين از اين طريق به يادگيري تسلط بيشتر دارند .لـذا بـر دوام و مانـدگاري و طـرق
مختلف يادگيري تاثير فراواني دارد .ارزشيابي توصيفي توانسته است تعامل موثري را بين
اولياء دانش آموزان با مسـئولين مدرسـه برقـرار كنـد .يعنـي بـين اوليـاء دانـش آمـوز و
مسئولين مدرسه ارتباط موثر و متقابلي بوجود آورده است مثل جلسه اولياء و مربيان كه
رابطه آنها را دو چندان كرد .ارزشيابي توصيفي توانسته است رفتار ،كردار و منش دانـش
آموزان را اصالح يا بهبود ببخشد و آنچه مورد نظر يا اهداف آموزشي و پرورشـي ميباشـد
مد نظر بوده و رفتارشان را تغيير دهد .چون ارزشيابي توصيفي جديدا در مدارس ابتدائي
كشور اجرا ميشود لذا براي ارائه مطالب درس به دانش آموزان كار معلمين را با دشـواري
مواجه كرده است يعني زحمات تدريس آنها را چندين برابر نسـبت بـه گذشـته مواجهـه
نموده است .لذا با توجه به اينكه والدين از طرح ارزشيابي توصيفي اطالع كـافي ندارنـد و
معلمين براي توجيه نمودن آنها به مشكالت وسختيهايي برخورد نموده اند كـار معلمـين
نسبت به دانش آموزان و والدين سخت تر شده است .تاثير ارزشيابي توصيفي بر سـالمت
روحي و رواني دانش آموزان در مدارس ابتدائي نشان ميدهد كه بازخوردهـاي توصـيفي،
بازخوردهايي مؤثري هستند كه دانشآموزان را در جهت سالمت روحي و رواني خود قرار
ميدهند و آنان همچنين از اين طريق بيشتر سـالمت خـود را دريافـت ميدارنـد يعنـي
دانش آموزان ديگر استرس و اضطراب نمره و امتحان را ندارند پس مسلما بر روح و روان
آنها تاثير فراواني خواهد گذاشت.
با توجه به اينكه الگوي ارزشيابي توصيفي در ارزيابي عملكرد دانشآموزان ،ديدگاه
كاملتري نسبت به ارزشيابي سنتي دارد ،ولي نبايد به عنوان رويكردي مخالف و معارض
با نظام ارزشيابي سنتي تلقي شود .ارزشيابي توصيفي ديدگاه كاملتري نسبت به
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ارزشهاي تحصيلي دانشآموزان دارد و روشهاي فعال تدريس ،به عنوان پيش شرط
تحقق آن ،مطرح است .در ارزشيابي توصيفي به جنبههاي مهارت ذهني و ابعاد
اجتماعي ،عاطفي و رواني دانشآموزان توجه شده كه در نظام ارزشيابي سنتي مورد
بيمهري و فراموشي قرار گرفته است .همچنين با توجه به ابعاد مختلف شخصيت
دانشآموزان و وجود فرايندهاي عالي ذهني و تفكر انتقادي و خالق در آنها ،نميتوان با
آزمونهاي مداد كاغذي ،كه تنها ابزار ارزشيابي سنتي است ،به سنجش و ارزيابي آنها
پرداخت .ولي با توجه به ابزارهاي ارزشيابي توصيفي ،ميتوان به وجود و ميزان آنها در
دانشآموزان ،پي برد .بر مبناي نتايج آزمون فرضيههاي فوق در دانشآموزان ابتدائي
منطقه  10تهران ،ارزشيابي توصيفي در سطح بسيار بااليي در مدارس ابتدائي آموزش و
پرورش منطقه  10تهران كارائي دارد كه اجراي اين طرح در بهبود يادگيري دانش
آموزان ،در تعامل اولياء دانش آموزان با مسئولين مدرسه ،بهبود رفتار دانش آموزان،
دشواري كار معلمين ،سالمت روحي و رواني دانش آموزان تاثير مهمي را ايفاد نموده
است كه بر كيفيت آموزش و اهداف مورد نظر آموزش و پرورش توجه ويژه اي دارد.
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