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                          چكيده
قه نقش بسزایي در رشد سائ ،پنج سال اول تجربه مدرسه

رد پیشرفت و موفقیت، خودپنداري، سالمت رواني و عملک
 یري،ادگمناسب کودکان دارد. اولین گام در راستاي بهبود ی

ف شناسایي مشکالت حاکم بر آن است. این پژوهش با هد
راي زیسته آموزگاران ابتدایي ب تجربهادراک و تحلیل 

 نجامایي اموزان دوره ابتدآبازنمایي مشکالت یادگیري دانش
ده و پس از هدفمند از نوع مالکي بو گیريشده است. نمونه
 نظري معلم، اشباع 12ساختاریافته با نیمه مصاحبه عمیق و

فت ها با استفاده از راهبردي هآمد. تحلیل دادهبدست هاداده
ها به تهپذیرفته و با ارجاع یاف اي کُالیزي صورتمرحله
میق ها حاصل شد. تحلیل عي یافتهابکنندگان، اعتباربشرکت

ت ها به استخراج دو مضمون اصلي از مسائل و مشکالداده
ل مربوط به ئآموزان ابتدایي شامل مسادانش یادگیري

 11و  معلمان و مسائل مرتبط با برنامه ارزشیابي توصیفي
 گردید. نتایج نشانگر وجود مشکالتجر زیرمضمون، من

 آموزان ابتدایيو گسترده در عرصه یادگیري دانش عمیق
هاي محتمل و موجود، اي که این آسیبگونهبه ،است
 تواند سالمت و بالندگي نظام آموزش ابتدایي را بامي

 هاي جدي همراه سازد. چالش

س ابتدایي، مشکالت یادگیري، مدار هاي کليدي:واژه

 پدیدارشناسي، تجربه زیسته معلمان

 
 

Abstract   
The first 5 years experience in school has an 

important role in children’s improvement and 
success drives, self- concept, mental health 

and proper performance. The first step to 

improve learning is identifying learning 

difficulties. The aim of this study was 
analyzing the lived experience of primary 

school teachers to represent the students' 

learning problems. Sampling has been 

purpose-based and after deep and semi 

structured interviews with 12 teachers, 
saturation was achieved. Data analysis was 

done via 7- stage strategy of Colaizzi and 

after referring results to the participants, the 

reliability was obtained. Deep analysis of 

data was resulted in extracting 2 main 

concepts of primary school students' learning 

problems and difficulties, including:  
difficulties related to the teachers and 

descriptive evaluation, factors and 11 sub 

concepts. The results reveal the existence of 

some deep and wide problems in learning 
arena so that they can get the development 

and safety of education system face serious 

challenges. 
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 مقدمه                      
 مشاغل در ها رااز مهارت اي مجموعه مناسب بینش با بتوانند که دارند نیاز بالنده هایيانسان به نوین جوامع

 و علمي آموزشي نظام در که گسترده هايبا مهارت مبتکر و خالق شایسته، هایيگیرند. انسان کاربه گوناگون
 در را مداوم جستجویي پیوستگي، و هماهنگي در نظام این هايمؤلفه. یابند دست مشخص اهداف به مندنظام

 رشد از نوعي مراقبت که ارزشمند و مطلوب کمال به دستیابي براي جستجویي. دارند پي در برون انسان و درون

 و خویش خویشتن بر فرد تاثیر و مرحله خودسازي تا تعلیم و تادیب پرستاري، مراحل و از است طبیعي مسیر در
هاي هر سال تحصیلي جدید، فعالیت (. 1386الهي و حقیقي، داشت )فرج خواهد ادامه فاعل روي فعل انعکاس آغاز

خواهند تمام شود. معلمان ميآموزان آغاز ميها و مشارکت معلمان در راهنمایي دانشها، ناامیديبا سوال
هاي زیادي نیز هستند که اشتیاق چنداني براي دانند که بچهان خوب کار کنند و درس بخوانند. آنها ميآموزدانش

در رشد سائقه پیشرفت  "بحراني مرحله"پنج سال اول تجربه مدرسه کودک را  (.1390س خواندن ندارند )ریم، در
سطح باالي رفتار موفقیت و  اند. بعضي از روانشناسان از تحقیقات خود چنین نتیجه گرفته اند کهو موفقیت نامیده

(. ظاهراً 1387نژاد، )شعاري بستگي باالیي دارندها با رفتار پیشرفت در دوران بزرگسالي همپیشرفت در آن سال
هاي کنند. ولي بسیاري از بچهاکثریت افراد، هوش را یکي از عوامل بسیار مهم در امر موفقیت تحصیلي تلقي مي

 ،رودتر از آنچه از وضعیت هوشي آنان انتظار ميهاي پایینناموفق در تحصیل کساني هستند که در مدرسه معدل
این موضوع پذیرفته شده است که عوامل گوناگوني در موفقیت تحصیلي دخالت دارد  ،طور کليند. بهکنکسب مي

هاي اولیه مدرسه ظاهر شده و تا دوره الگوهاي پیشرفت ناکافي تحصیلي اغلب در سال (.1376راد، )قریشي
رستان اولین شکست تحصیلي ان دبیآموزدانشدرصد  50دهد که دارتر مي شود. تحقیقات نشان مينوجواني ریشه

کنند. سپس از آغاز این الگو درصد تا دوم راهنمایي تجربه مي90درصد تا چهارم دبستان و  75را در دوم دبستان، 
ان ناموفق در درسي که قبالً در آن با شکست آموزدانشبه عنوان یک دوره معیوب عمل خواهد نمود. زمینه ضعف 

آورد و فقدان انگیزش و لذت در یادگیري به تدریج منجر به اختالف نها را پایین مياند، اعتماد به نفس آمواجه شده
شود. علل افت تحصیلي پیشرفت ناکامي تحصیلي، ناشي از علل بیشتري بین توانایي بالقوه و عملکرد تحصیلي مي

را که عملکرد مدرسه  ( این فرضیه2015) 1(. نتایج تحقیقات پاواالچ لي و تیردیا1376راد، مختلف است )قریشي
( به این 2015) اي با سطح درگیري والدین و انگیزه دروني آنها رابطه دارد، تایید کرد. همچنین کاسطور ویژههب

 تغییرات ها در خانواده و جامعه، پایه تحصیلي پدر است.نتیجه رسید که مهمترین عامل تاثیر گذار در مشارکت بچه

 امروز دارد. کودکان و داشته کودکان تحول و رشد بر بسیار تاثیرات خانوادگي و ارتباطي،آموزشي اجتماعي، زندگي
 معمول از بزرگتر آنان ترند.مستقل و کنجکاوتر تر،فعال دارند. آنها بسیار تفاوت پیش نسل دو یکي کودکان با

 به هامحدودیت مقابل در زیرا کرد، رام توانآساني نمي به را امروزي دارند. کودکان ترپیچیده عالئق و نمایندمي

 بر بسیار تاثیري آنان، تربیت به والدین بیشتر توجه و کتب انواع متنوع، رایانه، بازي وسایل .خیزندمي بر معارضه

)فرج الهي و حقیقي،  گذارندمي کودکان آموزش و رشد بر همچنین و نوجوانان و جوانان زندگي بزرگساالن،
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انگیز انسان در دنیاي امروز زاییده یادگیري است و وظیفه بهبود آن، محور هاي شگفتپیشرفت(. همه 1386
فعالیت تمام نهادهاي آموزشي است. اعتبار یک نظام آموزشي وابسته به میزان یادگیري فراگیران آن است. 

ب، عوامل خانوادگي، یادگیري یک متغیر بسیار پیجیده است که عوامل متعددي مثل هوش، انگیزه، محیط مناس
. اهمیت تاثیر پیشرفت تحصیلي در (1386گذارند )ناصري، اجتماع، کیفیت آموزشگاه و کیفیت مربي در آن تاثیر مي

آموزان به حدي است که برخي از متخصصان آن را حداقل تا نیمه دوم دوره نوجواني مالک سالمت رواني دانش
رغم برخورداري از هوشبهر . به عقیده ایشان نوجواناني که عليانداساسي براي تشخیص عملکرد سالم دانسته

پیشرفت  داد و اي نشان خواهندل رواني قابل مالحظهئمسا ،باشند بخشي در مدرسه نداشتهطبیعي کارکرد رضایت
 ( به نقل از بلوم1363اند. سیف )آموزان ارزیابي نمودهتحصیلي را به عنوان شاهدي براي سالمت رواني دانش

آموز در طي چند سال اول نویسد: هنگامي که محیط مدرسه شواهدي حاکي از شایستگي و لیاقت براي دانشمي
هاي نوعي مصونیت در برابر بیماري ،آمیز تکرار شودفراهم کند و در چهار پنج سال بعد نیز همین تجارب موفقیت

هاي ر خواهد بود که به راحتي بر فشارها و بحرانشود. چنین فردي قادرواني براي مدتي نامحدود در فرد ایجاد مي
هاي آموزاني که از خانوادهرود که بتواند براي دانشاز معلم انتظار مي امروز (.1387، )رحیمي کندزندگي غلبه

نه فقط یک معلم بلکه دوست، مشاور،  ،، آداب و رسوم، نیازها و انتظارات گوناگوني هستندهامختلف با فرهنگ
ها پاسخگوي انتظارات متنوع هاي دشوار بسیاري از خانوادهراهنما و مددکار اجتماعي باشد و بتواند با درک موقعیت

( با رویکردي نقادانه به بررسي شرایط 1388(. میرشمشیري )1375)بازرگان،  آموزشي و پرورشي فرزندان آنان باشد
هاي مختلف و نظام ، برنامه کالسي، سازماندهي و تلفیق بین درسهاي درسيعي مدرسه، کتابفیزیکي و اجتما

تفاوت و استعدادها رغمعلي آموزاندانش کردن فرض یکسان"نویسد:است. میرشمشیري مي ارزشیابي پرداخته
 در را اجتماعي عدالت آموزاندانش کند؛ اگرمي مخدوش را مدارس در آموزشي مفهوم عدالت آنان، فرهنگي هاي

 آموخت؟ خواهند کجا در نیاموزند، مدرسه و بطن متن
شرقي  پژوهشي میزان شیوع اختالالت یادگیري را در استان آذربایجان ( در1391) شميهاگوز وقرهبهاري    

هاي پایه آموزاندانش در یادگیري ویژه مشکالت فراواني که دادنشان تحقیق این هاياند. یافتهبرآورد کرده  48/3
 یادگیري يمشکالت ویژه به ابتال میزان بیشترین آمدهدست به نتایج به توجه با است. متفاوت مختلف، تحصیلي

 کامل طور به هنوز پایه آموزان در ایندانش که است علت این به احتماالً امر این و است دبستان دوم يپایه در

 با نوشتن، و خواندن حین در که شودباعث مي امر همین و اندهنکرد پیدا تسلط نوشتن و خواندن توانایي به

 رمزگشایي و شناسایي را کلمات بتوانند تا دارند نیاز زمان بیشتري به و شوند مواجه بیشتري اشتباهات و مشکالت

پایه در که این به توجه با که معتقدند متخصصان از برخي چند هر درک نمایند. را آن مفاهیم و معاني و کنند
 ویژه مشکل برچسب قطع طور به توان نمي است، نشده کسب کامل طور به توانایي خواندن هنوز ترپایین هاي

توجهي  قابل اختالف خویش، همساالن با مقایسه در آموزاندانش این که آنجا از ولي نمود، را اطالق یادگیري
زد. رحیمیان بوگر نیز در پژوهشي  حدس هاآن در را یادگیري ویژه مشکل وجود نوعيبه توانمي دهند،مي نشان

 و فقر آنان، سطح سواد والدین، درآمد نظیر کودکان زندگي بافت به مربوط عوامل رسید که( به این نتیجه1390)
 قرار تأثیر تحت محیط به وابسته عنوان اختالالتي به را یادگیري اختالالت بروز آموزشي مواد به دسترسي میزان

 و زیستي عوامل بین روابط در کننده تعدیل عامل یک عنوان اقتصادي به ـ اجتماعي وضعیت واقع، دهند. درمي
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 شیوع معناداري طور به نیز سکونت محل مدل، این طبق عالوه،دارد. به مهمي یادگیري نقش هاياختالل بروز

ابوالقاسمي و همکاران  پژوهش نتایج .کندمي بیني پیش ابتدایي مقطع انآموزدانش را در یادگیريهاي اختالل
 رابطۀ اضطراب امتحان داراي انآموزدانش تحصیلي  موفقیت با مختل فراشناختي باورهاي که داد نشان (1386)

 تحصیلي موفقیت مختل، فراشناختي باورهاي افزایش با دیگر، عبارت ( بهP<0.01دارد  معناداري منفي

سندرم "( با مطرح کردن 1390ریم ) یابد.مي کاهش امتحان اضطراب داراي انآموزدانش
آموز باشند و این عادت، ممکن است خیلي زود و حتي قبل از آموزند که کمها ميبچه"نویسد:مي"آموزيکم

کنند آموزي ميورودشان به مدرسه، پیدا شود. عناصري که قبل از سن دبستان کودک را مستعد ابتال به سندرم کم
شوند. این عناصر محیطي شامل ناخواسته بودن کودک، بیش از حد مورد توجه قرار به چندین طبقه تقسیم مي

گرفتن او، مشکالت اولیه سالمت جسماني، ترتیب قرار گرفتن در میان خواهران و برادران، مشکالت ویژه جسماني 
تاثیر گذار بر سواد خواندن در سطح  عوامل"(در پژوهشي با عنوان 2008) 1. گیسک واوزوال"و تیزهوشي است

، خواندن آموزدانشاقتصادي خانواده، همکاري خانواده و ـ  چهار عامل، شامل عوامل اجتماعي  "مدارس ابتدایي
(در 2007) 2ان در مدرسه را بر شمرده است. آکین بوتآموزدانشان در خارج از مدرسه، خواندن آموزدانش

با کیفیت باال را براي تمام مدارس ابتدایي الزم میداند و مینویسد آرزوهاي بزرگي که سازي معلمان اي آمادهمطالعه
 ها و آینده کشور داریم تنها با معلمان فداکار، موثر و شایسته میسر خواهد شد.ما براي بچه

ني بر ها مبتوهشین پژمطالعات فراواني سعي در بررسي هر یک از این ابعاد داشته است با این حال غالب ا
منظور حل است. به نگر به مسائل یادگیري بودهپارادایم پوزیتویسم و و به شیوه کمّي بوده و فاقد نگاهي کل

ف در حیط مختلت و ممشکالت یک سیستم، برخورداري از تصویري عمیق و کلي، ضرورت دارد. عالوه بر این باف
ویکردي رده تا با اد کند. در پژوهش حاضر تالش شتواند شرایط و مسائل متفاوتي را ایجهاي گوناگون  ميزمان

آموزان ري دانشزیسته معلمان، مسائل و مشکالت یادگینگرانه و بافتارمند، و مبتني بر ادراک و تجربهاکتشافي، کل
ک است که بر پایه ادراینااضر، ابتدایي را مورد واکاوي قرار داده و بازنمایي نماید. بنابراین پرسش اصلي پژوهش ح

 آموزان ابتدایي، چیست؟زیسته آموزگاران، مشکالت عمده یادگیري دانشو تجربه

 چارچوب مفهومی
(، بر اساس 1384چارچوب مفهومي در تحقیق حاضر مبتني بر رویکرد تفسیرگرایي اجتماعي است. به زعم بازرگان )

تواند دانش مربوط ز طریق تجربه ميدیدگاه تفسیرگرایي، واقعیت، مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست. انسان ا
شود. به واقعیت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نایل مي

(. در رویکرد تفسیرگرایي 41در این دیدگاه، شناخت امري عیني نیست و ابعاد و تفسیرهاي گوناگون دارد )ص.
ي در این مطالعه، باور بر این است که با توجه به خالق بودن ماهیت انسان، سیال اجتماعي به عنوان رویکرد اصل

توان مسیر و روش ها از آن، لذا نميبودن واقعیت اجتماعي، و ساخته و معنادارشدن در فرایند درک و تفسیر انسان

                                                           

1  Geske and Ozola 
2  Akinbote  
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؛ گوبا و 2007، 2؛ نیومن0112، 1خاص براي درک واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کرد )دنزین و لینکلن
(. با توجه به ب1394الف؛ 1394یکتا، ، به نقل از صالحي، بازرگان، صادقي و شکوهي2001، 4؛ گلیزر2005، 3لینکلن

هاي آموزشي که بتواند راهگشاي شناخت (، براي انجام پژوهش1384این موضوع بااستفاده از دیدگاه بازرگان )
(. در این پژوهش سعي گردید 46شناسي تفسیري استفاده نمود )ص.باید ازروشعمقي عناصر نظام آموزشي باشد، 

تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازنمایي ادراک معلمان از مشکالت یادگیري دوره ابتدایي پرداخته شود و 
 کنند.و ارزیابي ميکنندگان چه درکي از این پدیده دارند، آنها را چطور درک نشان داده شود که این مشارکت

  

 روش
آبادي، با توجه به سیطره رویکردهاي کمّي پژوهش در مطالعات حوزه علوم تربیتي و روان شناسي از یکسو)لطف

( و 2010، 5افشانيهاي به دست آمده از مطالعات کمّي )صالحي و گل(، عمق کم یافته1386نوروزي، حسیني، 
رسد از سویي دیگر، به نظر مي آموزان ابتدایيیادگیري دانش و موانع مشکالتتعدد مطالعات کمّي در حوزه بررسي 

(، 1394شناخت به دست آمده در بازنمایي پدیده مورد مطالعه، از عمق کافي برخوردار نیست. از نظر بازرگان )
ررسي قرار داده و توان از پژوهش کیفي استفاده نمود که بخواهیم یک پدیده را از جهات گوناگون مورد بزماني مي

(؛ 30هاي مورد مطالعه را بازنمایي کرد )صشان، تصویري تفصیلي از پدیدهضمن مطالعه افراد در شرایط طبیعي
با استفاده از روش  6بدین منظور در این پژوهش، تالش گردید تا مبتني بر پارادایم تفسیرگرایي اجتماعي

اخت عمیق از پدیده مورد مطالعه، زیسته معلمان و کسب شن، ضمن تحلیل تجربه 7پدیدارشناسي از نوع توصیفي
با توجه به محدود بودن به دیگر سخن، شناسایي و بازنمایي گردد.  ،آموزان ابتدایيیادگیري دانش و موانع مشکالت

زیسته توجه به تجربه ،رسد، به نظر ميآموزان ابتدایيیادگیري دانش مشکالت تعداد مطالعات عمیق در زمینه

                                                           

1.Denzin & Lincoln 
2.Neuman 
3.Guba& Lincoln 
4 .Glaser 
5  Salehi & Golafshani 

تواند دانش بر اساس ديدگاه تفسيري، واقعيت مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست. انسان از طريق تجربه مي 6
 (.18، ص. 1394، به نقل از بازرگان، 2003مربوط به واقعيت را در ذهن خود بسازد )آدكاك، 

، به كنندگانمشاركتو نقل قول ها روايتتنها بر اساس كه پژوهشگران (، زماني2008) كلمنتاز نظر پنر و مک 7
از پديده مورد  و برداشت خود قبلي و شناخت دانشنمايند، ميو سعي  پردازندمورد مطالعه مي بازنمايي پديده

توصيف و به  ،كنندگانمشاركتمايه و ادراك تا حد ممکن مبتني بر ذهن نداده ودخالت آن را در بازنمايي  مطالعه
بنابراين در اين مطالعه، . (95)ص.توانند از پديدارشناسي توصيفي استفاده نمايندآن بپردازند، ميتفسير 

آموزان مشکالت يادگيري دانش شناخت عمقي اززيسته معلماني كه كردند تا مبتني بر تجربه پژوهشگران تالش
توصيفي استفاده براين از پديدارشناسي بپردازند. بنا سيپديده مورد بررو تفسير از  توصيف، به دارند ابتدايي
 گرديد.

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yvonna+S.+Lincoln%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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تواند به کشف نظر افراد درگیر( ميعلمان از این پدیده، با رویکردي امیک )بازنگري پدیده مورد بررسي از نقطهم
شده و اش، فاقد چارچوب نظري از پیش تعییناي منتج شود. این تحقیق با توجه به ماهیت اکتشافيابعاد تازه

بوده است و تا زمان اشباع  و از نوع مالکي بر هدف کنندگان مبتنيهاي مبتني بر آن است. انتخاب مشارکتفرضیه
ها از فن مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. پس از مصاحبه با ها، ادامه پیدا کرد. براي گردآوري دادهداده
سال بودند. 15کنندگان داراي سابقه بیش از ها حاصل گردید. تمامي شرکتمدیر، اشباع نظري داده 2معلم و  10

کنندگان، روشن نمودن ها، مراجعه به شرکتي یافتهیابها، به منظور اعتباربندي دادههپس از گردآوري و مقول
ها، ابتدا از معلمان راجع به ها، انجام شد. در فرایند مصاحبههاي بدست آمده و همچنین موثق نمودن یافتهایده

اند و دالیل عدم سبي نداشتههاي گذشته در کالس ایشان عملکرد مناآموزاني که در حال حاضر و در سالدانش
کنندگان مایل به ضبط مصاحبه نبودند، مصاحبه و یادگیري آنها سؤال شد. با توجه به اینکه تعدادي از شرکت

الف(   ها بر اساس راهبرد کاُلیزي، در هفت مرحله شاملپذیرفت. دادهطور همزمان صورتبرداري بهیادداشت
خراج عبارات مهم و جمالت مرتبط با پدیده؛ ج( مفهوم بخشي به جمالت ها؛ ب( استخواندن دقیق کلیه توصیف

هاي کنندگان؛ ه( تبدیل کلیه عقاید استنتاج شده به توصیفمهم استخراج شده؛ د( مرتب سازي توصیفات شرکت
هاي کامل پدیده به یک توصیف واقعي خالصه و مختصر، و ز( مراجعه به جامع و کامل؛ و( تبدیل توصیف

 ها، مورد تحلیل قرار گرفت.هاي به دست آمده و موثق نمودن یافتهکنندگان براي روشن نمودن ایدهشرکت
و  وعاتموض ت،است و با لغا ي(نه عدد) يمتن هايمتضمن گزارش داده ،يفیبه روش ک مقاالت نگارش

شخص  ولا ریو از ضم شودياستفاده م کنندگان شرکت میمستق يها. اغلب از نقل قولشودمشخص مي هانوشته
 ،يلابوالمعا) شوديم رشتیب نانیمنجر به اطم یيصدا نی. چنشوديم استفاده« فعال يصدا» در اصطالح ایمفرد، 
 . الف(1394، نقل از صالحي و همکاران، 1391

 2و روایي 1پایایي  براي .ردیقرار گ ژهیدر نگارش مورد توجه و هايژگیو نیا د،یگرد يسع حاضر در پژوهش
 5)اعتبار بیروني(، تائیدپذیري4پذیري)اعتبار دروني(، انتقال3از چهار مالک اعتبارپذیري کیفي نتایج در پژوهش

پذیري و به منظور (. در راستاي اعتبار1395فر و صالحي، )پایایي( استفاده شد )باقري 6)عینیت( و قابلیت اطمینان
ها به صحت دادهگردید. ها استفادهدادهبراي بازبیني در نتایجکنندگان در مصاحبه ها، از شرکتافزایش صحت داده

دهد که آیا افراد دیگر ، توسط افراد دیگر اشاره دارد، یعني به این سئوال پاسخ ميانتفسیر پژوهشگر وسعت تأیید
منظور، الف(. بدین 394کنند )به نقل از صالحي و همکارن، گیري او را تأیید ميبه غیر از پژوهشگر، تفسیر و نتیجه

از معلمان آشنا با ماهیت مسئله پژوهش، کمک گرفته شد تا به بررسي و میزان باورپذیري تفسیرهاي به عمل آمده 

                                                           

Relibility 1   
2Vaidity   

3 Credibility 
4 Transferability 
5 Confirmability 
6 Dependability 
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د. بعد از بررسي و تایید تفسیرهاي نگارش شده، در خصوص باورپذیري تفسیرها و ن، بپردازاناز سوي پژوهشگر
 1سازي پژوهشگرراهبرد چندسویهها، از پذیري یافتهافزایش انتقال منظوربهها اطمینان حاصل گردید. صحت داده

استفاده شد. همچنبن  با توضیح ها(، از همکار پژوهشي در فرایند گردآوري، تحلیل و تفسیر داده گیريبهره)با 
ستیابي به قابلیت منظور دگردید و بهها تامینها، تائیدپذیري دادهآوري و تحلیل دادهجزئیات دقیق از فرآیند جمع

 ها مستند شد. رسیدگي و موشکافي در پژوهش را داشته باشند، تمامي دادهاطمینان و اینکه سایر پژوهشگران امکان

 

 

 هاتحليل داده

ا )ب الف( مسایل مربوط به معلمانن اصلي شامل، ها، به بازنمایي دو مضموتحلیل عمیق مصاحبه

 علمان، تحصیالتمان، خصوصیات آموزدانشا ها، ارتباط باستفاده از فناوريروحیه معلمان، هاي: مضمونزیر

)با  فیابی توصيارزشي مسایل مربوط بهمعلمان، نمره غیرواقعي و آشنایي ناکافي با اختالالت یادگیري(، ب( 

نتایج  نبودنیني کار، بازخورد بیش از اندازه مثبت، عگیر مثل پوشهانگیزه، کارهاي وقتهاي: کاهشزیرمضمون
 (، منتج گردید.ارزیابي و قضاوت معلم

 
   . مسائل مربوط به معلمان1 جدول

مضامين 

 اصلی

زیر 

 مضامين
 کنندگانهاي مشارکتروایت

سا
م

ئ
ن

ط به معلما
ل مربو

 

روحيه 

 معلمان

 "جوان بودن معلم خیلي مهمه.."
م با انبوه میشد.. معل آورد اگر با فاصله بود جذاب و دلنشینراي معلم فرسودگي و خستگي هاي پشت سر هم و فشردگي آنها بطرح"

ها تا یک در مدرسه اند و ها در کنار معضالت اقتصادي رو به روشد و از نظر سني هم در روحیه پایین تري است.. معلمناگهاني طرح
ا خستگي به نگ کالسیه  با روحیه ندارن وقتي زهمعلم"؛ "ه معلم رو از پا میندازه..هاي توصیفي میرند کبه دوره 7تا  3بعد از ساعت 

 "کالس میرن مشکالت اقتصادي یه دلیله. از معلم حمایت نمیشه از نظر مادي یا معنوي

ارتباط با 

 دانش

 آموزان

کالس چهارم ما  یره. معلممه معلم بگه و معلم خوب باشه و شاگرد به او عالقه داشته باشه به راهي ک آموزدانشاگه ارتباط بین  "
 راي نماز میموندیمم ، ماهم بها صمیمي بود و ما اورا دوست داشتیم که وقتي میگفت من بعد از کالس براي نماز میمونآنقدر با بچه

ن سر ساعت نماز . ولي االیکردیمممقنعه اش رو که جلو میکشید ما هم همین کار را و به خونه میسپردیم که قدري دیر میاییم.. او 
 "ها رو به نماز بفرستیم.نمیتونیم بچه

خصوصيات 

 معلم:

اگه  آموزانشداشه اما س او ضعیف برا جذب میکندو چون عالقه مند به معلم میشه نمیخواد در کالس و در آموزدانشظاهر معلم  "
 "زرنگ هم باشه ولي به معلم عالقه نداشته باشه نسبت به درس هم بي عالقه میشه

 "سي میشهت با همکالبازي و صحب رو وادار به تحرک میکنه ولي وقتي پایینه مشغول آموزدانشتن صداي معلم وقتي بلند باشه "
تي ه بي عدالاحساس کن آموزدانشحبت میکنه که ان رو با اسم کوچک صدا میزنه و طوري برخورد و صآموزدانشمعلمي که  "

 "رو به کالس و درس عالقه مند میکنه آموزدانشنیست 

                                                           

1. Investigator / researcher triangulation 
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تحصيالت 

 معلمان

رگاني براي دیریت بازهایي مثل ممعلمان ابتدایي باید در رشته آموزش ابتدایي ادامه تحصیل بدن. در حالیکه حتي در رشته "
 "شههاي تازه تدریس آشنا بشن یا تاثیري در کارشون داشته بابا روشافزایش حقوق ادامه میدن بدون اینکه 

هاي هایي که دورهاي تازه تدریس میدهند ولي آنهآنهایي که سواد پایین تري دارند اهمیت کمتري به استفاده از روش "
 "باالترتحصیلي رفتند پرکار تر شده اند.

نمره 

 واقعیغير
تدایي همه ایه اول ابشون بدن. من در صوفیان کالسي داشتم که پنواقعي میدن تا کال س را خوب ها ي غیر ها گاهي نمرهمعلم "
 "بودند. در حالیکه چنین امکاني وجود نداره و بعد دیده شد نمرات غیر واقعي بود. "خیلي خوب"

استفاده از 

 هافناوري

سراغ فناوریها  هاي سنتي استفاده کنند و کمتر بهمایلند از روشهاي نوین تدریس دارند بیشتر ها کمتر به استفاده از روشمعلم"
 "میرند... میروند اما موردي و به ندرت..

 "ز فناوریها ندارند.ها اطالعات کافي براي استفاده ا.. معلم"

آشنایی 

کافی با نا

اختالالت 

 یادگيري:

ختالل یادگیري میشناسند و در نتیجه ممکنه شاگردي ا "بلتن"هایي با اختالالت یادگیري را چهبها آشنایي کافي ندارند و معلم "
 LDادر معلمان کبشه باید  ان در این مرکز رسیدگيآموزدانشتعداد بیشتري از داشته باشه و شناسایي نشه هرچند اگه قرار باشه به

ي میذاشتم براش انرژ س فوق العادهضعیفي داشتم که سر کال آموزدانشقبل از اینکه وارد مرکز ال دي بشم من  هم بیشتر بشه...
 "بعد از ورود به این مرکز وقتي ازش تست گرفتم دیدم اختالل یادگیري داره.

 

آکین بوت، ه نقل از ب 1996جامعه آنچنان است که مدارس هستند و مدارس چنانند که معلمان هستند )یوکیج، 
این  ي دارد. وعملکرد، دلسوزي و دقت نظر معلم بستگ آموزان بهشک درصد زیادي از یادگیري دانش(. بي2007

وجه به ت. عدم تلم اسهاي مععملکرد تحت تاثیر روش تدریس، روحیه، نحوه برقراري ارتباط، تحصیالت و ویژگي
 اشت. ي را در پي خواهد دـ یادگیر چنین عواملي کاهش کارایي در فرایند یاددهي

 

 روحيه معلمان 

ش و یند آموزهتري بر فراببسیار موثر است. این معلمان تمرکز  آموزدانشروحیه باالو چهره شاداب در جذب 
ا داشته ر کافي رموزشي دقت نظآان را جلب کرده و در حل مسایل آموزدانشتوانند توجه یادگیري دارند، بهتر مي

ت. در حالیکه پذیرا اسخته وباشند. همینطور شادابي از معلم به شاگردان منتقل شده و نشانگر آغاز کالسي برانگی
ه القآورد و ازعهاي فکري، روزمرگي یاعدم عالقه به تدریس، فضایي کسالت بار بوجود ميعواملي چون مشغله

دهد سطح ن مي( نشا1387کاهد. نتایج تحقیقات حیدري و رجاپور )ان به درس و کالس مورد نظر ميآموزدانش
، توجه به ر آموزشيجم کاروحیه معلمان در ابعاد ارتباطات، رضایت از شغل، تشریک مساعي بین معلمان، تناسب ح

ر معلمان منطقه ب ولیاءشي الزم و فشارهاي امسائل و مشکالت برنامه درسي، فراهم بودن خدمات وتسهیالت آموز
از آموزش و  ایت جامعههاي رفاه اقتصادي، توجه به موقعیت اجتماعي معلمان و حمباالتر از حد متوسط و در زمینه

 تر از سطح متوسط بوده است.پرورش پایین
 

 آموزارتباط با دانش 
انتظار از جو  وچون ادراک "نویسند: ود مي( در پژوهش خ1387عطوفي سلماني، بهاري و گودرزي مالیري )

سعي کنند که  لمان بایدس درس با پیشرفت تحصیلي رابطه مثبت و معنا دار دارد، بنابر این معاجتماعي کال -رواني
 ست که:اال الزم اعي باها ایجاد کنند. براي ایجاد جو رواني ـ اجتماجتماعي باالیي را در کالس -جو رواني
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..( داشته ومه ریزي ها )در امر تدریس، یادگیري، برنامشارکت فعالي در کالس، در تمام زمینه آموزاندانش (1
 (.1371)طوسي،  باشد

 (.1371 )نصر اصفهاني، آموزان رابطه مثبت و صمیمي وجود داشته باشد( بین معلم و دانش2 

 (.1371، )نصر اصفهاني آموزان رابطه صمیمي و حسنه وجود داشته باشد( بین دانش3 

س رو شني در کالباشد و براي آن الزم است که با مقررات واضح و رو ( نظم انضباط درکالس وجود داشته4 
 (.1372به رو باشند )کدیور، 

 . (1370یف، )س دد( مطالب آموزشي به شکل سازماندهي شده ارائه شود تا باعث یادگیري معني دار گر5 
ازخوردها باید ارد و بدگیري اثر دهمیت داده شود، زیرا انجام تکالیف بر یاان اآموزدانش( به تالش و تکالیف 6

 (.1371صریح، روشن، کتبي و فوري باشد )کردستاني، 

از افکار نو و  کنند و عرضه آموزان( معلمان با مطالعه منابع جدید و نو، مطالب تازه و رغبت انگیزي به دانش7
 (.1358)بودو،  زان شودآموـ حمایت گردد تا سبب ایجاد رغبت در دانشآموزان ـدر صورت صحیح بودنتازه دانش

 

 خصوصيات معلم 
اي هویژگي ر معلمههاي تدریس، محتوا و برنامه درسي کامال یکساني برمعلمان دیکته شود، حتي اگر شیوه

لف سایل مختمبت به سازد. جدیت یا شوخ طبعي، بینشي که نسمنحصر بفردي دارد که فضاي کالسي متفاوتي مي
ه مشارکت ند، نحوه بکهایي که اقتدار خود را اعمال ميدارد، انتظاري که از رفتار و نتایج کالسي دارد، روش

ذارد. گن اثر ميآموزاآموزان از جمله مواردي است که بر فضاي کالس، جلب توجه و یادگیري دانشکشیدن دانش
 .دهندارتقاء مي دگیري راو یا گاه با استفاده از آنها کیفیت آموزشبسیاري از این امور اکتسابي هستند و معلمان آ

 تحصيالت معلمان 
شد، رشناسي اررود، معلمي با کاسطح تحصیالت معلمان از نشانگرهاي تخصص ایشان است. در واقع انتظار مي

ها ر رشتههاي آموزشي و تربیتي داشته باشد در حالیکه تخصص در سایتخصص و آشنایي بیشتري با مهارت
 تواند چنین انتظاري را برآورده کند.نمي

 

 نامعتبر(گذاري )ارزش نمره غير واقعی 
ین حال ا اشت. بااره دخوشبختانه تنها یکي از معلمان حاضر در پژوهش به نمره غیر واقعي در گفتگوي خود اش

ره من احتمال وجود است و به قضاوت معلم بستگي دارد، ترتیبياي و از نوع دهي حاضر، که درجهسیستم نمره
ایي در حال ه فرایندهچکند. درک این نکته که این مسئله تا چه حد و از طریق غیرواقعي را )ولو سهوا( تشدید مي

یا  مرهنیکي از تبعات منفي تخصیص تري الزم دارد. هاي دقیقگذاري بر سیستم آموزشي کشور است، بررسيتاثیر
ات تواند تبعکه مي استباالتر هايبا سطح آمادگي ضعیف به پایه انآموزدانشارتقا ، غیر واقعي گذاريشارز

 دیگري را ایجاد نماید. 
گذاري، در برخي از مدارس کشور داراي معضالت و بر کسي پوشیده نیست که سیستم ارزیابي، ارزشیابي و نمره" 

ر مدارس بر اساس احساسات، روابط، و برخي مالحظات است. با سیستم نمره در بیشت .مشکالت فراواني است
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ها هاي غیر واقعي و اعالم معدلگذاريرقابتي شدن مدارس خصوصاً مدارس آموزش از راه دور و غیر انتفاعي، نمره
 .ها شده استآموز بیشتر، یک امر مرسوم و متداول در خیلي از شهرستانهاي باال براي جذب دانشو قبولي

کلي که ت. به شر نیسالبته در خیلي از مدارس دولتي ما، این بیماري بیشتر از مدارس مذکور نباشد کم ت
آموزان و افت تحصیلي بعد از بیکاري و عدم اشتغال، همین سیستم انگیزگي دانشتوان گفت دومین عامل بيمي

مطالعه و تالش،  اند، بدون نیاز بهاور رسیدهت و بآموزان به این شناخیباً اکثریت دانشاي است که تقراعمال نمره
در درون سیستم آموزشي  هر کس .آخر سال آنها قبول، و به کالس و مقطع باال تر باالجبار سوق داده خواهند شد

زدیک خواهد اي نیندههاي کشور، در آکشور باشد متوجه این معضل، عواقب و پیامدهاي ناگوار آن حتي در دانشگاه
د از ه نوبه خواشد. عامل تقلب بب "تقلب"تواند یکي از عوامل موثر بر نمرات غیر واقعي مي .(1391)جعفري، "شد

د به ي تردیبگیرد. بعنوان مثال شخصي که قصد رانندگي دارد عدم احساس ضرورت یادگیري سرچشمه مي
گزیر ي زبان خارجي ناهاي دیگر را دارد از یادگیرپردازد و شخصي که قصد مسافرت به کشوریادگیري آن مي

قلب یي چون تیانبرهاتر و مهاي سادهبیند به روشاست، اما شخصي که تنها ضرورت یادگیري را کسب نمره مي
الب طر جامعه اقع اگشود، وي استفاده دیگري غیر از مدرک و نمره بر یادگیري متصور نیست. در ومتوسل مي

بیست و چهار مورد  ( در ادامه1391امي نخواهند داشت. جعفري )انجهاي واقعي باشد، نمرات غیر واقعي سرمهارت
 ده است.شنماید که در ادامه فهرست را براي خطرات و دالیل ناشي از تخصص نمرات غیر واقعي ذکر مي

تخصصین ملین و سوادي، کاهش سطح علمي جامعه، عقب افتادن از قافله علوم جهاني، مسئوکمافزایش  -
 ناالیق در آینده

ال و آموزان ضعیف به جهت مساوي بودن آنها در پایان سآموزان خوب و خود دانشانگیزه براي دانشعدم  -
 در نتیجه عدم تالش آنها براي مطالعه بیشتر

ندادن به کارهایي که  التحصیالن و تنها و باالبردن سطح توقعات فارغانتقال تمام نیروي کار به دانشگاه -
 میز و صندلي ندارند

 اي دیگر؛از کشوره هاي خدماتي کشور در آینده و نیاز جامعه به ورود نیروي کارید نیرو در بخشکمبود شد -

 ودن آن؛باه کبیره ها ونیروي انساني به جهت استفاده نشدن ازفرصتها صرفنظر از گناسراف در وقت، هزینه -

 اهل؛لب و تسهاي آینده به جهت مشاهده اینهمه تقغیر مسئول و متقلب بار آمدن فرد در منصب -

 ور پژوهشي و آموزشي؛التحصیل در امپرور و راحت طلب بار آمدن فارغتن -

 آموز از معلم به عنوان تنها حربه اي که در دست وي مي باشد.عدم حساب بردن دانش -

د به جهت صعو نیاز به وي ، والدین و جامعه به معلم به دلیل احساس عدمآموزدانشعدم توجه و احترام  -
 باالتر؛مدارج 

ب و حساب و کتاها به ناحق، به دلیل صدور مدارک باال بصورت بيتحمیل بار مالي زیاد بردولت وشرکت -
 بدون تخصص و شایستگي الزم؛

وي بر  م و گفتارناک شدن همین مقدارحقوق کم برخي از معلمان و در نهایت اثر نکردن کالآلوده و شبهه -
 آموزان؛دانش
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ادن ر نمره دتاب دعواملي باعث شده است که برخي از معلمان بي حساب و ک حال جاي این سؤال است جه -
 کنند؟ در ذیل مي توان به برخي موارد اشاره نمود: اسراف و تساهل مي

 گیرد؛ورت ميبه خیال اینکه در حق آنها با این عمل لطفي ص آموزدانشدلسوزي و ترحم به  -

تغییرات و  برخي از فلسفه خواهد، چرا که برخي معتقدندن ميگمان یا باور بر اینکه نظام آموزشي کشور چنی -
 هاي باالست.به سطح آموزدانشمقررات آموزشي در جهت هل دادن 

فارش از ک کالم سدر ی خواهش یا گفتار تلویحي برخي مدیران، معاونین، دبیران دیگر، آشنایان، فامیل و -
 طرف شخصي؛

 ود؛تعداد زیاد آنها یعني یک تجارت پر س آموزان در برخي مدارس کهبراي جذب دانش -

 ؛کم کاري برخي از دبیران و راهي براي جبران و خالصي از عذاب وجدان ناشي از آن -

 شود.کاري وى گذاشته ميپاي حساب کم آموزدانشتصور معلم از اینکه نمره نیاوردن  -

ز ادم دعوت عیا  ودارس دیگر هاي آتي در آن مدرسه یا مترس و اجتناب دبیران از نخواستن وي در سال -
 وي جهت اضافه کار؛

الصي هاي دیگر و خها براي شهریورماه یا ماهاجتناب برخي دبیران از طرح مجدد یا تصحیح مجدد سوال -
 هرچه زودتر از مدرسه

د و براي کننآموزان خصوصي به گردن خود احساس ميتعهدي که برخي دبیران به دلیل پذیرفتن دانش -
 کند.آنها به هر نحوي تالش ميقبول شدن 

 نیازمند مدرکهاي باال از طرف برخي افراد که جهت استخدام، دریافت پروانه کسب و...پیشنهاد رشوه -
  تحصیلي هستند.

 هاي نمره بدون اطالع دبیر توسط عوامل اجرائي مدرسه؛تغییر نمرات و فهرست -

و  ف قانونيم وظایتساهل در انجا پرسنل و و نهایتا ضعف شدید نظارتي سیستم آموزش بر عملکرد کلیه -
 شرعي؛

غلط  هايجود رویهوبر  (1396) يصالح ي وپلکویزادهحسن( و 1395در مطالعه خصالي، صالحي و بهرامي )
ات منفي آن، آموزان و تبعتوانایي دانشکردن برآورد ارزشیابي، فشار برخي از مدیران مدارس بر معلمان براي بیش

بتدایي از مدارس ارخي باین امر از نبود نظارت کافي و اثرگذار بر روند اجرایي مدیریت در  اذعان شده است.
 کند.حکایت مي

 

  یادگيري هاياختالل کافی باناآشنایی 
توان به اختالالت یادگیري نسبت داد با توجه به این آموزان را ميبدون شک درصدي از مشکالت یادگیري دانش

ارات اکثر معلمان در خالل صحبت که برخي شاگردان را در یک درس خاص خیلي ضعیف موضوع و با توجه به اش
بایست داشت. برآوردي که از اطالعات معلمان در تري به این موضوع ميکردند بنظر آمد توجه دقیقتوصیف مي

یادگیري هر هفته ها بعمل آمد بسیار اندک بود. هر چند یکي از معلمان مرکز اختالالت این زمینه، ضمن مصاحبه
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آموزان در وهله آید ولي شناسایي و تشخیص این اختالل در دانشآموزان به مدرسه ميبراي آموزش به این دانش
گیرد. بنابر این عدم آشنایي معلم با عالیم این اختالالت، مانعي جدي براي اول با معرفي معلم به مرکز صورت مي

 اقدام و بهبودي است.
 مربوط به ارزشيابی توصيفی. مسائل 2 جدول

مضامين 

 اصلی

 زیر 

 مضامين
 کنندگانهاي مشارکتروایت

ي توصیفي
مسایل مربوط به ارزشیاب

 

 کاهش انگیزه

لي خوب هردو خی ه غلط... درروش ارزشیابي توصیفي انگیزه براي تالش بیشتر وجود ندارد.چون یک غلط  و س"
 "شوند..محسوب مي

 رس ازبینسبت به دچون نمره نیست، حس رقابت نیست، حساسیت اولیاء ن توصیفي است،بزرگترین مانع  ..."
 "رفته..

کارهاي 
گیر مثل وقت

 پوشه کار

یکه وقت کالسو ه در حالر دار... برگه اي که توسط والدین دیده و امضاء شده چه لزومي به قراردادن در پوشه کا"
 "میگیره

 "وقت گیره...... توصیفي از لحاظ نوشتاري خیلي "
 .تاثیر نداره.. ده و صدميهاي الزم را در مواقع لزوم براي والدین مینویسیم و این جداول بي مور... ما یادداشت"

استفاده بیش از 
حد از بازخورد 

 مثبت

الش بیشتر یاز به تیچ ننوشته نهانتظار دارد که بازخورد مثبت باشد حتي در شرایطي که  آموزدانش... همیشه  "
رتیب وقتي تها اهمیت خوب درس خواندن را نمیدانند و به این ها را شکننده میکنه، بچهتوصیف میشود. این بچه

 "رد؟..کواهد خچه کمترین بازخواست و محرومیت هم سلب میشه با خودش میگه اگر درس نخونم مگه معلم 
ه ولي به خرد نش آموزنشدا... االن روانشناسي نادرستي حاکمه .. گفته میشه  معلم برخوردي نکنه تا شخصیت "

انجام بده  معلم را اره که گفتهبرخوردي نمي بینه براش اهمیتي ند آموزدانشجایگاه معلم توجهي نمیشه و وقتي 
 "یشه...مه و خواست معلم به سختي پیاده آموزشدانیا نه .. کالسها بیشتربراساس خواست 

هاست ه بچهورد عالقمش که جاي تنبیه خالیه البته نه شدید یا تنبیه بدني بلکه مثل محرومیت از زنگ ورز ..."
..." 
 "د.نجي هستنها نازک ناروجود بیش از حد جایزه و تشویق وعدم محرومیت ارزش آنرا پایین آورده. بچه "

 عیني نبودن
نتایج ارزیابي و 
 قضاوت معلم

رابر با بضعیت فرزندشان به باال خیلي خوب توصیف میشه اولیاء فکر میکنند و 17... توصیفي خوبه ولي چون  "
 "و بدون غلط است و احتیاج به کار و تمرین بیشتر ندارد.. 20
 "یشه..ها سخت تر مچهبین ب.. من خودم دقیقا نمیتوانم بگم دو شاگرد خیلي خوب چقدر متفاوتند، مقایسه  "
و از طرف رلم خودش هي مع.. توصیفي حساسیت والدین روازبین برده و هدفشان رفتن به پایه باالتره و حتي گا"

 "والدین تحت فشار میبینه چون نمره دهي نیست و به قضاوت معلمان بستگي داره..
 "اشتباه اساسي را.. 3د و برخي زیي را خیلي خوب حساب کننجغلط  3ها ممکن است .. بعضي معلم "
 ".ها ي توصیفي خوبه ولي جا نیافتاده چون ما در قضاوت احساسات را دخیل میکنیم.. شیوه "

 
 کاهش انگيزه 

از  مخالف بوده و ،شدهاي با اظهارات بیانهاي متفاوتي داشتند. عدههمعلمان در خصوص ارزشیابي توصیفي دیدگا
گفتند. این عده ارزشیابي توصیفي را اقدامي در جهت حل تاثیر کامالً مثبت و سازنده ارزشیابي توصیفي سخن مي

دانند تا شمردند. ایشان کاهش انگیزه را بیشتر در مورد معلمان صادق مي ان برآموزدانشمشکالت یادگیري 
هاي نوین تدریس رو باید پیاده کنه الیت میکشه و روشکشه، معلم رو به فعسیستم از معلم کار مي". آموزاندانش

کار را به دلیل گیر بودن پوشهطور وقتهمین "در حالي که معلم ترجیح میده همون تدریس قدیم رو انجام بده.
دانند و طبق ل معلمان به صرف وقت خارج از ساعات کالسي به این امر ميیانباشتن کار در یک روز و عدم تما
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منطبق بر اصول روانشناسي است. همچنین در  هاي توصیفي کامالًایشان بازخوردهاي ارائه شده در شیوهاظهارات 
 آموز بر مفاهیم است. دهنده تسلط کافي دانشنشان ،به باال 17آموزان مد نظر نبوده و نمره این طرح مقایسه دانش

اوت حال شاید پیش از قضکند. با ایني( نیز یکي از اهداف نمره را نقش انگیزشي آن معرفي م1392سیف )
شود که ختهکته پرداتر این ندهي عددي یا ترتیبي به بررسي دقیقهاي نمرهراجع به مزایا و معایب هر یک از روش

عنوان یک عامل است و اگر نمره و رقابت بههاي جدید تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بودهروش
ندازه در هاي جدید تا چه ایا روش وخوبي جایگزین آن شود هاقت و کارگروهي توانسته بشده آیا رفانگیزشي حذف

رزشیابي اهاي متناقض از ها و گفتهآموزان در دروس مختلف موثر بوده است. برداشتمیزان و عمق یادگیري دانش
ي صحیح و یا ابعادي عدم اجراناکافي معلمان،  ندهنده توجیهنشا ،نظر از اینکه کدامیک پذیرفته شودتوصیفي صرف

آمیز تغییر یتجراي موفقاکند که براي از ارزشیابي توصیفي است که نیاز به بازبیني و اصالح دارد. کارلس بیان مي
نین کنند، وي همچساخت که معلمان اصول و عملکردهاي تغییر پیشنهادي را درست درکباید شرایطي را فراهم

 ییر در کالس بهچگونه تغ ند، بلکه باید بدانند کهنها باید اساس نظري تغییر را بفهمکند که معلمان نه تاضافه مي
ت نامطلوب بخش قابل توجهي از معلمان نیز نسبت به تبعا(. 1389فرد، گردد )زمانيشکل بهتري عملي مي

آموزان نشدا نگیزهفت اا آموزان و به ویژهاستفاده از رویکرد ارزشیابي توصیفي در کاهش انگیزه تحصیلي دانش
( 1395اران )خصالي و همک (،الف1394طالعات صالحي و همکاران )توانمند و پرتالش گالیه داشتند. این یافته با م

 ايز بروز پدیدهاالف(،  در مطالعه  خود 1394صالحي و همکاران)همسو است.  (1396زاده و صالحي )و حسن

ن در ای دهشمصاحبه  به زعم معلماناند. یاد نموده« شدهخيالی آموختهبی»آموزان با عنوان خطرناک در دانش

و تقویت  گیريشکلهاي ناشي از اجراي طرح موسوم به ارزشیابي توصیفي، ترین آسیب، یکي از عمدهمطالعه
ان آموزان نسبت به اقدامات سنجشي معلمگذاري دانشو عدم باور و ارزش شدهآموخته خیالينوعي احساس بي

ارده برجاي گذ آموزان اثرات منفيآموزان و کیفیت پیشرفت تحصیلي دانشاست که بر میزان تالش، سواد دانش
اهش نظر معلمان، ارزشیابي توصیفي موجب کبهنیز در مطالعه خود نشان داد که ( 1394گویا )غفاري و  است.

میلي و يب ،ایشاننتایج پژوهش بر پایه . انجامدميکاهش انگیزه  بهشود، ولي این کاهش رقابت رقابت مي
آموزان انگیزه شدن دانشبي ،دلیل عدم توجه به نمرة دقیقرفتن رقابت به از بین ،دلیل کاهش رقابتانگیزگي بهبي

از  ،هاآموزان و کاهش روحیه رقابت و درس خواندن در آنمحور نبودن دانشتالش ،براي فعالیت و درس خواندن
 گرفته است.شکل ارزشیابي توصیفي که به دلیل اجراي نادرست رویکردي است نقاط ضعف

 

 پوشه کار 
 "نویسد:( همخواني دارد. وي مي1392هاي سیف )کار با گفتهمعلمان در خصوص سنجش با پوشه هايروایت

یا ها ( بعضي از دستورالعمل2002گذاري آن است. به باور پوپام )مشکل اصلي این روش سنجش شیوه نمره
هاي شباهت به لکهبي"اند به گونه اي که شود بسیار کليگذاري کارپوشه تهیه ميهایي که براي نمرهراهنمایي

عالوه بر این، بعضي  "دبینخواهد در آنها مياي هر آنچه را که خودش ميکنندهجوهر رورشاخ نیستند و هر تصحیح
کنند. مشکل اند که مصحح را گیج ميپرطول و تفصیل هاي دیگر تصحیح کار پوشه آنقدر پیچیده ودستوالعمل
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شود. معلم هم در کالس و هم در خارج از کالس دیگر سنجش با کار پوشه وقت زیادي است که صرف آن مي
د. باز هم ان نماینآموزدانشهاي اي از وقت خود را صرف بررسي و ارزشیابي کارپوشهباید مقدار قابل مالحظه
هاي عملکردي این است که آگاهي از عملکرد پوشه و بطور کلي همه آزمونکار مشکل دیگر سنجش با

گذارد. این ان در یک تکلیف خاص درباره عملکرد آنان در تکالیف دیگر اطالعات زیادي در اختیار ما نميآموزدانش
عتقدند معلمان م "کاهدگیري محتوایي یک مشکل جدي است که از اعتبار این روش سنجش ميمشکل نمونه

شود و تاثیر مثبتي در بهبود یادگیري بایست صرف تمرین شود صرف پوشه کار ميوقتي که در کالس مي
 آموزان نداشته است. دانش

 

 بازخورد 

ثبت، ازخورد میم. ببراي شروع، مهم این است که نقش کاربردي بازخورد مثبت و منفي را جداگانه تشخیص ده
کند. در دهد، چون هم تجربه و هم اعتماد شما را زیاد ميدهید افزایش مييتعهد شما را به کاري که انجام م

راي پیشرفت هایتان را در کجا باید صرف کنید و بگوید که تالشمقابل، بازخورد منفي آموزنده است و به شما مي
ر دد مختلف ي افرانفي برابا توجه به این دو نوع کاربرد مختلف، بازخوردهاي مثبت و م .چه بینشي داشته باشید

اً در انجام دهد. به عنوان مثال، وقتي واقعهاي مختلف، کارآیي بیشتري دارد و انگیزه بیشتري به آنها ميزمان
هایي که با آن روبه رو کند که خوش بین باشید و در برابر چالشمانید، بازخورد مثبت به شما کمک ميکاري بازمي

اي ن حرفهدر کارتا راحتي بیشتري داشته باشید. اما وقتي تازه کار ـ احساسشوید ـ به خصوص براي کارمندان مي
کند، در کارتان ک ميشوید و تقریبا بر کارتان مسلط هستید، این بازخورد منفي است که به شما کمو باتجربه مي

ر متخصص د وتازه کار اند که افراد فینکلشتین و فیشاباچ، در تحقیق خود نشان داده .پیشرفت بیشتري داشته باشید
ت، آنها ین تحقیقااکنند. در یکي از واقع به دنبال اطالعات مختلف هستند و با این اطالعات انگیزه پیدا مي

یا استادي را دند که آپرسی دانشجویان سطوح مبتدي و پیشرفته زبان فرانسه را مورد بررسي قرار دادند و از آنها
 شتباهات آنها رااشود( یا انتقاد )یعني ت آنها متمرکز ميکند )یعني بر نقاط قودهند که از آنها تمجید ميترجیح مي
هاي آنها ایيدادند که مشوق آنها باشد و از توانشود(. دانشجویان مبتدي بیشتر استاداني را ترجیح ميمتذکر مي

تري داشته باشد و به دانهتقتعریف کند. اما دانشجویان سطوح پیشرفته، بیشتر خواهان استادي بودند که رفتار من
شوند حال معلمان با مواردي رو به رو ميبا این (.1394رضایي، هاي ضعیف شان کمک کند )آنها در تقویت مهارت

وزان با آمي دانششوند. بسیاري اوقات مشکالت درسآموز نميکه تنها با ارائه بازخورد، موفق به هدایت دانش
ت رفتار هت تقویه در مدارس جهاي مثبت و منفي کاست. عالوه بر تقویتمسائل تربیتي آنها گره خورده 

ت عنوان روشي جهههایي است که در روانشناسي بشود، محرومیت نیز از جمله روشآموزان استفاده ميدانش
بینند. به دود ميآید معلمان خود را در استفاده از آن محنظر مياصالح رفتار به آن اشاره شده است. با این حال به

گیرد. ر نظر نميکس مدرسه را تنها به عنوان جایي براي یادگرفتن خواندن و نوشتن دخاطر داشته باشیم هیچ
  آموزان بیاموزد.رود بهترین فرهنگ و اندیشه و ادب را به دانشمدرسه مهدي که انتظار مي

در کالس "نویسد:کند و ميميترین سبک اداره کالس را سبک اقتدارگرایانه معرفي ( موفق1392سیف )
کنند و شود، معلم و شاگردان با توجه به رعایت حقوق یکدیگر رفتار ميگرایانه اداره ميدرسي که با سبک اقتدار
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 شود وآورند... همچنین حق و حقوق معلم و شاگردان به روشني بیان مينسبت به هم احترام کامل به جاي مي
پذیرند که به ضوابط تعیین شده و مقررات وضع شده گردن بنهند. از آن پس همه اعضاي گروه کالس درس مي

تواند به میل خود عمل کند، مقررات را زیر پا بگذارد، یا حق دیگران را به شود و کسي نميکالس با اقتدار اداره مي
از آنجا که ": نویسدگیري( ميو همچنین در خصوص سبک آزادگذاري )آسان"خاطر منافع خودش نادیده بگیرد

کند، ان نميآموزدانشمعلم در این سبک کالسداري در رابطه با یادگیري و هدایت رفتاري، کمک چنداني به 
هاي تحصیلي ناکافي و کنترل شخصي ضعیفي ها از مهارتان اینگونه کالسآموزدانشآور نیست که تعجب

اند اما در اینجا سخن از عده قلیلي است که انینهاي درس تابع قوان در کالسآموزدانشاکثریت  "برخوردارند.
هاي داند. سبکهاي تغییر رفتار محدود ميبیند و معلم نیز خود را در استفاده از روشمي "گیرآسان"محیط را 

شد( منجر به  گیر در مدرسه و خانه، )که در زیرمضمون حمایت بیش از حد اولیا از فرزندان به آن اشارهتربیتي آسان
رفتار تنها شود. مسلماً بهبود آموزاني با مهارت تحصیلي ناکافي و کنترل شخصي ضعیف ميربیت فرزندان و دانشت

هاي مختلف، هایي با تفکیک موقعیتشود و تعیین قوانین ودستورالعملبا بازخوردهاي کتبي تعیین شده میسر نمي
 مدار( خواهد بخشید.جامعه )با تربیت شهرونداني قانونآموز و در نهایت آگاهي و اقتدار الزم را به معلم و دانش

 

 عينی نبودن قضاوت و ارزیابی 
ن یم همچنیه باشدر صورتي که بخواهیم تعریف دقیقي از عملکرد شخص و پیشرفت او در مراحل مختلف داشت

ست که اص دست پیدا کنیم، پیشنهاد شده یک عملکرد مشخهاي تقریباً یکساني از به قضاوتبراي اینکه 
تواند هاي توصیفي نميتر، باشد. عیني نبودن ارزیابي در شیوهتر و منصفانهها تا آنجا که ممکن است، عینيارزیابي

بندي شود با کمي ارفاق بایست در رتبه خوب طبقهکه مي 5/16تاثیر بوده باشد. نمره هاي غیرواقعي بيدر نمره
دهي توصیفي کرد اما در نمرهدهي تفاوت بارزي ایجاد نمير نمرهد دتواند به رتبه خیلي خوب برسد، که هرچنمي
ها مسلماً در برداشتي که معلمان آتي از توانمندي بنديمحسوب شود. این رتبه 20و18،19تواند همتراز با مي

ثر است. کند، بسیار موآموز براي بهبود وضعیت تحصیلي خود ميآموز دارد و همچنین میزان تالشي که دانشدانش
ن سوال ني ارزش آدهي پیشین براي هر سوال بارمي اختصاص یافته بود که به روشعالوه بر این در سیستم نمره

مره، ن 1و 2،5/0هاي کرد. ولي در ارزشیابي توصیفي، ممکن است سه خطا با ارزشرا در تعیین نمره مشخص مي
 سوب شوند.یکسان )هرکدام به عنوان یک خطا صرف نظر از اهمیت آن( مح

رسد، يمهاي امتحاني شکایت دارند و بدتر اینکه به نظر هاي امالیي فراوان در برگهمعلمان مکرراً از غلط
تسلط کامل انجام  گذاري در شیوه توصیفي، تالش الزم را براي رسیدن بهآموزان به پیروي از رویه ارزشدانش
یلي خوح خوب و همراه استانداردهایي براي هریک از سط رسد اختصاص تعاریف متفاوت بهدهند. به نظر مينمي

 اي داشته باشد.کنندهآموزان و بهبود عملکرد آنها  نقش تعیینخوب در هر درس؛ بتواند در ارتقاي عملکرد دانش
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 گيريبحث و نتيجه

کرد. عوامل توان به تدریس و کالس درس محدود ان را نميآموزدانشمسائل مربوط و درگیر در یادگیري 
( 2011)1اند. جیئوباانگیزشي، تربیتي، محیطي، فرهنگي، ارزشیابي، نظارتي و اقتصادي فراواني در یادگیري دخیل

هاي معلمان و موانع عملکرد موثر معلمان دوره ابتدایي را در بي نظمي در پرداخت حقوق، نامناسب بودن کتاب
ن ا( نشان داد که وابستگي به معلم2013)2یقات کامانداريداند. نتایج تحقتدارک نامناسب نظارت مدارس مي

هاي رواني درگیر در آمادگي براي مدرسه و خطر مشکالت یادگیري دبستاني با سطح پیشرفت زباني، مهارتپیش
تواند عواقب کند بلکه در درازمدت ميرابطه دارد. برخي مسایل مطرح شده نه تنها امروز یادگیري را مختل مي

  ناخوشایندي داشته باشد.
یشینه با پ لعهدر این مطا هاي شناسایي شدهاز زیرمضمونبین برخي  آشکار تضادوجود از ا هیافته

 ایي کهنه. به گودنتج گردیمارزشمند  عبرتي واقعیتي تلخ اما به بازنمایيهاي تکمیلي بررسيپژوهشي حکایت دارد. 
فراگیران  هاي شخصیتيگيو ویژ پیشرفت تحصیلي ، اثرات مطلوبي را برطبق مطالعات متعدد، استفاده از پوشه کار

ر استفاده د غییراتتبخشي توجهي به شرایط مورد نیاز براي اثربه دلیل کم رسد،به نظر مي لیکن ،گذاردجاي ميبر
ش گزارجود زیت موو تمرکز صرف بر تغییر، این مسو از یک کارمناسب از رویکردهاي نوین سنجش نظیر پوشه

است که جت. به مبدل شده اس وزشي، به یک تهدید و یک آسیبپیشرفته آمهاي نظام شده و ظرفیت شگرف در
ذاري و ناسب اثرگمتوجهي به شرایط تغییر و کمعنصر ، از تمرکز صرف بر زودبازده به تغییراتمند متولیان عالقه

د هرگونه ي پیشنهاتالش برا از استفاده یا و پیش نباشندبراي استفاده از رویکردهاي نو نیز غافل الزم  الزامات
ها و ب رویه. تناس1ه شامل شدتغییري در نظام آموزشي، به جد در خصوص دو مسئله اساسي مغفول واقع

با ود نظام آموزشي موجود موج . تناسب امکانات و شرایط2 هاي تغییر پیشنهادي با فرهنگ موجود ذینفعان، ومولفه
پس به ایند و سسازي نمهاي تغییر پیشنهادي، بیندیشند و ابتدا زمینهها و مولفهراي موفق رویهالزامات اج

دهد مي اني نشانات میدامر و مطالعاي و هماهنگ تغییر مورد نظر بپردازند. شواهد مقطعي و مرحلهسازي اجرایي
توجهي به این دو ن، کمایرا موزش ابتدایيکه مهمترین دلیل ناکارامدي نظام موسوم به ارزشیابي توصیفي در نظام آ

لحي و همکاران، صاالف؛ 1394بوده است )صالحي و همکاران، آن سازي مسئله اساسي و شتابزدگي در اجرایي
 ؛ (1396زاده و صالحي، ؛ حسن1395ب؛ خصالي و همکاران، 1394

 عواملي چون ادراک از ي،آموزهاي دانشبراي تمام گروه( 2014) 3هاي اکینوال و گابهینطبق پژوهش
 مدرسه، ارتباطات کالسي، ارتباط با معلم، ادراک از رویه مدرسه، و مشارکت والدین در زندگي مدرسه همگي بطور

هاي مسایلي چون تقلب و نمره غیر واقعي به مثابه اسکناس در ارتباط است. قابل توجهي با بروندادهاي سالمت
کند. هرچند این موارد بطور سازد، تحرک علمي را ساقط ميجعلي که تحرک و رشد اقتصادي را مختل مي

هاي اینترنتي نگراني کننده در پژوهش ذکر نشد اما جستجوي کوتاه در سایتکننده از سوي معلمان شرکتنگران

                                                           

1Jaiyeoba 

2 Commodari 

3 Akinola and Gabhainn 
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ها )از جانب معلمان یا شکنيکند. عالوه بر این، قانونکار ميخوبي آشهاین زمینه ب مان را درعمیق برخي معل
سهولت و ههاي ناصحیح در صورت عدم برخورد و کنترل بآموزان(، رفتارهاي گستاخانه و برخي فرهنگدانش

اخالق یا ، دانشمندان بيسوادکمکردگان کند. مسایلي که در نهایت محصول آنها تحصیلسرعت رواج پیدا مي
افتند. اما مهم نحوه تقلب و تخلف در همه جا اتفاق مي نویسد:مي )1394مسئولین متقلب هستند. عبدالهي )

بندي مدارس بر اساس برخورد با تخلف و متخلفان و نگاه جامعه به این افراد متخلف و متقلب است. موضوع رده
دادن امتیاز به این گونه مدارس، تنها در شرایطي که نظارت دقیقي بر درصد قبولي در امتحانات پایان سال و 

در ادامه به منظور بهبود شرایط موجود و با توجه به  ان وجود داشته باشد قابل اعتماد است.آموزدانشارزشیابي 
شده است  هاي پژوهش حاضر، ارائهپذیري کودکان، راهکارهایي مبتني بر یافتهحساسیت آموزش ابتدایي و آسیب

 :اي ایفا نمایدتواند در اصالح شرایط موجود، نقش سازندهکه مي
 یابي و تدریسهاي جدید ارزشآموزش والدین در خصوص شیوه -1

 یادگیري  اختالل يهانشانه علمان در خصوص آشنایي باآموزش م -2

شان با توجه به زمانبر کارایيه هایي از آن، کهاي توصیفي و اصالح جنبهنظارت بر اجراي موثر شیوه -3
 بودن آنها مورد تردید است.

هاي تو موقعی یتهاي مشخص تربیتي در مدارس به تفکیک سن و جنستعیین قوانین و دستورالعمل -4
 تارهاي صحیح اصالح رفاعمال شیوه برايمختلف و آموزش معلمان 

 خیلي واز سطوح خوب  یي براي هریکااستانداردهگرها و توصیفاختصاص تعاریف متفاوت به همراه  -5
اس رفا بر اسصي که هر معلم ابه گونه خوب در هر درس، با توجه به ضرورتي که یادگیري هر درس دارد.

تر و وت عینيه قضابذهنیت خود به انتخاب سطوح نپردازد بلکه مبتني بر توصیفگرها و معیارهاي مشخصي 
 تر اقدام نماید.عادالنه

 توانمندسازي به و توجه لم،ق درگرفتن نقایصي داراي کودکان آموزش و بازپروري هايبرنامه اجراي -6

 حرکتي ـ بینایي هايمهارت تقویت همچنین و انگشتان ظریف حرکتي مهارتهاي وتقویت دست عضالت
 هاي نوینهاي معلمان با شیوهمتناسب ساختن امکانات آموزشي و مهارت -7
ا و مزای نهعادال اي افزایشن در افزایش کیفیت شغلي ایشان براتحصیالت معلم توجه به موثر بودن -8 

 ؛ حقوق
 درسي براي آموزش مفاهیم نوین هايفناوريهاي استفاده از جذابیت و قابلیت برايریزي برنامه -9

گاه ررزشي، کاهاي نیمه باز، طراحي مناسب دیوارها، سالن وتوجه به وجود فضاي سبز مناسب، محوطه -10
 و آزمایشگاه در مدارس

وري کامل تر بر این روند براي بهرههاي توصیفي و نظارت دقیقدیت بیشتر معلمان در اجراي شیوهج -11
 قاط ضعف و امکان بهبود طرحهاي مثبت و آشکار شدن نجنبه
 نظارت دولتي بر ارزشیابي مدارس و اطمینان از نمرات واقعي -12
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ز ااهش برخي کبراي نظارت بر عملکرد مدیران مدارس به منظور  جراو قابل ا ایجاد سازوکار دقیق -13
نیاز به  وقابل قبول »هاي برچسب استفاده از براي توسط معلمان در نبود آزادي تهدیدهاي گزارش شده

 ؛کارتوان و کمآموزان کمبراي دانش «تالش
ریق دایي از طآموزان دوره ابتدر دانش شدههخیالي آموختگیري بيرسي فرایند شکلرسد بربه نظر مي -14

، موزانآانشدگیري ها، بتواند ضمن کاهش بخشي از مشکالت یادبرخاسته از دادهاي به روش نظریهمطالعه
ن بر انگیزه اشي از آعات نپیامدها و تبگیري آن را بازنمایي نموده تا عالوه بر عوامل اثرگذار، چگونگي شکل

 آشکار گردد. آموزان شو آینده تحصیلي دان
پسرانه  ر مدارسابه دمطالعات مش ،شودمطالعه حاضر تنها در مدارس دخترانه انجام شده و پیشنهاد مي

 نیز انجام گردد. 
 

 بعامن
تل با موفقیت (. بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مخ1386، رضا؛ نریماني محمد و قمري حسین )گلپور ابوالقاسمي، عباس؛

 20-5(، 3)10 ت تربیتي و روانشناسيمجله مطالعا آموزان داراي اضطراب امتحان،دانشتحصیلي 

-85(،  4-1(10؛ مجله روانشناسي و علوم تربیتيهاي نوین مشارکت اولیا در آموزش و پرورش؛ (. روش1375بازرگان، زهرا ) 
102 
شناسي در علوم انساني براي انتخاب روش هاي فلسفي زیربنایي معرفت(. ضرورت توجه به دیدگاه1384بازرگان، عباس )

بت : به مناسي)مجموعه مقاالت( علوم تربیتیابي آموزشي. هاي کیفي پژوهش و ارزشتحقیق با تاکید بر روش
 مت..(. تهران: انتشارات س50-38نکوداشت دکترعلیمحمدکاردان )صص 

 ران: نشر. تههاي تحقیق کیفي و آمیخته؛ رویکردهاي متداول در علوم رفتاريمقدمه اي بر روش(. 1389بازرگان، عباس )
 دیدار.

لي کنفرانس بین الملآموزان دبیرستاني. شناسي باورهاي دیني دانش(. آسیب1395اکبر؛ و صالحي، کیوان )فر، عليباقري
 . غدیر-پژوهش دینيمطالعات اجتماعي فرهنگي و 

ي ان مقطع ابتدایآموزدانش(. بررسي میزان شیوع مشکالت ویژه یادگیري در 1392شمي، تورج )هابهاري قره گوز، علي و
 43-28(3)1هاي یادگیري؛ مجله ناتواني .استان آذر بایجان شرقي

 ؛ از آدرس:26/6/1394شده در تاریخ ترین بیماري آموزشي کشور؛ بازیابي(؛ مهلک1391جعفري، علیرضا )

http://fararu.com/fa/news/138386 
مدي بتدایي از دالیل ناکارآ(. تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ا1395مسعود )، بهرامي ؛کیوان، الحي؛ صآزاده ،خصالي

ازه گیري و ارزشیابي مطالعات اندفصلنامه  ي. پدیدارشناس برنامه ارزشیابي توصیفي ـ کیفي: مطالعه به روش
 . 152-121(، 12)5. يآموزش

ر دهاي ناشي از افت استرس مولد تحصیلي (. تحلیل پدیدارشناسانه چالش1396کیوان )ي، صالح و وشهرباني، پلکویزادهحسن
 .191-151، (20)7، يآموزش گیري و ارزشیابيفصلنامه مطالعات اندازهي. کیفـنظام ارزشیابي توصیفي

باده؛ آومتوسطه شهرستان  (؛ بررسي سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایي،راهنمایي1387حیدري، مرضیه و رجایي پور، سعید )
 43-29(1)4؛ هاي تازه در علوم تربیتيفصلنامه اندیشه

 ، از وب سایت 3/11/1393دران. دسترسي آموزدانش(. عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلي 1387رحیمي، عبدالکریم )

http://fararu.com/fa/news/138386
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از آدرس: 21/6/1394(. چرا گاهي بازخورد منفي براي کارمندان بهترین است؟،گرفته شده در تاریخ 1393رضایي، مریم )
http://www.apa-iran.com/web/?p=885 

                       هاي کم میگیرند.تهران:صابرین                      ش نمره(. وقتي که فرزندان باهو1390ریم، سیلویا )

 (. روانشناسي پرورشي نوین، تهران: دوران 1392سیف، علي اکبر ) 
    ؛ تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور  1روانشناسي رشد(؛ 1387شعاري نژاد، علي اکبر ) 

کات و تجارب زیسته معلمان الف(. بازنمایي ادرا1394، ناهید؛ شکوهي یکتا، محسن )صالحي، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقي
ندازه گیري امطالعات  هاي احتمالي ناشي از اجراي برنامه ارزشیابي توصیفي در مدارس ابتدایي، فصلنامهاز آسیب

 .99-59، 9و ارزشیابي آموزشي، 
زیسته انه ادراک و تجربه(. تحلیل پدیدارشناسب1394) محسن ،یکتاشکوهي ؛ناهید ،صادقي ؛عباس ،بازرگان ؛کیواني، صالح

ي، هاي آموزشر نظامدنشریه پژوهش ي. توصیفضعف و قوت برنامه ارزشیابيابتدایي از نقاطمعلمان مدارس
9(31 ،)19-68 . 

رواني ـ اجتماعي کالس بر  . بررسي تاثیر جو)1387(عطوفي سلماني، محمدرضا، بهاري، سیف اهلل و گودرزي مالیري، بهزاد 
؛ ربیتيهاي تازه در علوم تفصلنامه اندیشهبتدایي شهرستان کاشان. آموزان پایه پنجم اپیشرفت تحصیلي دانش

3(4)63- 82 
 .13-8(، 3)119. نظریه رشد ریاضيل!. ارزشیابي توصیفي: نظریه بدون عم(. 1394غفاري، سمیه؛ گویا، زهرا )

ان پایه دوم مقطع آموزدانش(. نقش ارزیابي مستمردر تعمیق یادگیري 1386فرج الهي، مهران و حقیقي فهیمه السادات )
 117-79(4)23، مجله تعلیم و تربیتابتدایي شهر تهران؛ 

، تمجله تربی؛ هاي مقابله با آنآموزي و افت تحصیلي در مدارس و راه(. بررسي علل پدیده کم1376) قریشي راد، فخرالسادات
13)6 (32-36 

وان شناسي و علوم بررسي آموزش روش شناسي پژوهش در ر(. 1386، نرگس. )حسینيوحیده؛ نوروزي، ، حسین؛ آباديلطف
 .140-109(، 21)6. هاي آموزشيشي نوآوريپژوه -فصلنامه علمي  .تربیتي در ایران

 ورسه به روش خبرگي (. افسانه تعلیم وتربیت: مطالعه موردي یک مد1386میر شمشیري، مرجان و مهر محمدي، محمود )
 30-7(، 30) 8  هاي آموزشي؛فصلنامه نو آورينقادي تربیتي ؛ 

  16(. فرزند شما احتماال نابغه نیست؟، اعتماد، 24/3/1394عبدالهي، شیرزاد )
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