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Abstract 

Introduction: This research aims to examine the teachers' and students' 

perceptions regarding the evaluation of the elementary school language learning 

curriculum during 2017-2018 in primary schools of Shahrekord. 

Method: It is mixed research in terms of the type of research. The reliability of 

the researcher-made questionnaire was estimated at 0.89 and the convergent 

validity value was 0.78 using PLS software and composite reliability method. The 

statistical population of the quantitative part consisted of 13682 male and female 

students of primary schools and in the qualitative part with the phenomenological 

method, it included 30 female and male teachers of Shahrekord. The purposive 

sampling method was used to collect data. 

Results: The results of the quantitative part showed that the students consider 

mathematics and experimental sciences more significant than the language 

learning curriculum. In the qualitative part, from the teachers' viewpoint, the 

inclusion of self-assessment activities, strengthening the scientific and research 

character of students, and increasing self-confidence and self-belief were among 

the merits of language learning curriculum evaluation. The student's feelings of 

discomfort due to possible errors affecting on teachers' evaluation methods and 

excessive focus on written tests were raised as disadvantages of language learning 

curriculum evaluation. 

Discussion and Conclusion:  
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 ده ی چک 
دس   آموزی دهسه ارتدان زراندسیل  آموزان از اسزشلاار  ررنام ادساک معیمان ه دان، هدف اصلی  ان  ژوهه،  ررسیل 

های ارتدان  شللکردرد رود. ژوهه، ضا،للر  ازنور نوق صي ار  صرداه  رکی ص اده  دس درسللتان  1397-1398یللات صيلللای   
  0/ 78ه م داس سهان  همگرا    89/0ه سهش ژانان  مردب    PLSافزاس  یلاتت  را ایلتداده از نر ایل.. ژانان  ژریلال ام  مي ر

آموز دتتر ه ژسلر دهسه ارتدان  ه دس رخ، داد  ندر دان،  13682آماسی رخ، دم   مالتم  رر  ررآهسد گردند. جامع  
گاری  ها از سهش نمون ندر از معیمان زن ه مرد شلللکردرد رود. ررای گردآهسی داده  30سهش ژدنداسشللل ایللل  شلللام    را

صر از ررنام   سنا،ل  ه لیو  صررر  سا مکیآموزان  اسزشلاار  دس  داد دان، نالان دم  ایلتداده شلد. نتانب رخ،  هدفم د
های توداسزنار   ص ون. شلللخللللا.  دان د. دس رخ، داد  ناز ازنور معیمان  گ راندن فعالا.آموزی م دسیللل  زران

آموزی رود.  ندس ه تودراهسی از ميایل  اسزشلاار  ررنام  دسیل  زرانآموزان ه افزان، التمادر لیم  ه ژوههال  دان،
ازضد رر  ا،رهای اسزشللاار  معیمان ه صمردز اوه شلل ا  صأثارات تطاهای اضتمال  دس ر  دلآموزان  دان، اضسللا  ناساضت 

 آموزی مطرح نمودند.ل وان معانب اسزشاار  ررنام  دسی  زرانهای دته  سا ر آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتدان .آموزی  معیمان  دهسه  دسی   اسزشاار   زرانررنام      ها: کلیدواژه 
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 . 51- 64   صص.:1400 پاناز ه زمستانر   34  ژااژ  2  شماسه 18  دهسه های آموزش و یادگیریپژوهش  نارن  لیم 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.18, No.2, Serial 34, Autumn & Winter 2022, pp.: 51-64. 

 مقدمه  
 ترینیربنایيز و ترینیاتيح كشور، هر آموزشي نظام

 حالین درع  و شودي م كشور محسوب فرهنگي براي آن بخش

 هستند. لذا مرتبط آن با ينوع به مردم همه كه است نهادي

 تمام و مدارس بهبود براي تالش در جهان يكشورها  یشترب

نیز  سازمان  ساختار، از اعم آموزشي ابعاد  برنامه محتواي و 

  .هستند آموزشي نظام ارزشیابي و آموزشي يهاروش  درسي،
 ینترمهم از  تحصیلي، پیشرفت  ارزشیابي نظام كیفیت

 تأثیرگذار جامعه و فردتباهي   یا تعالي در كه است هایيیژگيو

 فرایند بر تأثیرگذار انساني عوامل منفي یا مثبت نگرش است.

 كیفیت در ايكنندهیین تع نقش توانديم یاددهي یادگیري،

  ازجمله . مبحث شناخت و ادراك  [1باشد ] داشته آن اجراي
دیدگاه از  كه  است  علمي  روانشناسي،    موضوعات  فلسفي، 

هاي آموزشي  اي در بحثمدیریتي و رهبري جایگاه بسیار ویژه
فلسفي اهمیت ادراك به لحاظ دیدگاهي است كه    ازنظردارد.  

بخشد. از جنبه روانشناسي اهمیت از جهان خلقت به فرد مي
و   فرد  تكوین شخصیت  در  كه  است  نقشي  لحاظ  به  ادراك 

( ادراك را شامل قلمرو  1948)  1. كانتریل [2دارد ]روحیه وي  
نگرش داوريكامل  عقاید ميها،  و  نظرات  داند. همچنین  ها، 

كه  شناخت  ینديفرآادراك   است  اساسي  محیط    بر  آن 
ي ادراك به عبارت.  [3كنیم ]پیرامون خود را تفسیر و درك مي

به و  كه  بیرون  از جهان  انسان،  به معناي شناخت  اعم،  طور 
ادراكات انسان از امور،    2یرهون   نظرازدنیاي دروني خود است،  

بستگي دارد كه در شرایط زماني،    كنندهادراك به ذهن شخص  
 [ 4]مكاني و وضعیت رواني اشخاص متفاوت است. 

یا  ادراك در روان به معناي فرایند ذهني  امروز،  شناسي 
شود و  دار ميرواني است كه بر اساس آن تجارب حسي معنا

یابد.  ط امور و معاني اشیاء را درمياز این طریق، انسان رواب
هاي  هاي خاصي همچون یادگیريادراك تابعي از محرك  [5]

قبلي و انتظارات، حاالت انگیزشي متغیر عاطفي یا شناختي و  
بنابراین    [ 6] كننده است.  نهایتاً اتخاذ تصمیم و اراده فرد ادراك

در  توان كامالً مشخص و منتج از محركي خاص  ادراك را نمي 
كند  كننده تنها استنتاج ذهني نميگرفت؛ زیرا فرد ادراك  نظر
توجهو   تصمیم ميبا  فعالیتي كلي  و  این  ي خاص  در  گیرد. 

گیري، فرایندهاي شناختي از قبیل حافظه و تفكر نیز  تصمیم
 . [7دارند ]اي كنندهیینتعنقش 
فرایند  ب در  ادراك  و  شناخت  از  مهمي  خش 

در مدرسه و از طریق آموزش دروس مختلف   وپرورشآموزش 

    
1 Cantril 
2 Yrrhon 
3 Motivation 
4 Kaplan & Middleton 
5 Aldridge 

  آموزان گیرد. آنچه مسلم است ادراك و نگرش دانشصورت مي
زبان  به درسي  برنامه  عامل    عنوانبه آموزي،  ارزشیابي  یک 

هاي معلمان  گیريیمتصمدر یادگیري زبان رسمي و    اثرگذار
دانش مدارس    آموزانو  آموزشي  فرآیند  ]در  لذا،  [8است   .

افراد   ادراك و نگرش  برنامه درسي    نظامبهارزیابي  ارزشیابي 
ویژهزبان جایگاه  پروژهآموزي،  در  را  حوزه  اي  كاربردي  هاي 

اختصاص داده است.   برنامه به خود  ابتدایي  سوي   از  درسي 
تنظیم مكانیزم  را  ادراك  اگر  و  دیگر،    دهنده انطباق كننده 

اعمال آدمي در محیط زندگي بدانیم، الزاماً از تمامي عناصر  
 یادگیري گردد. محیطاي یاددهي و یادگیري، متأثر ميزمینه 

.  [ 9شود ]يم برنامه درسي مربوط   و  اجتماعي، رواني بافت به
ادراك  بین كه  است آن بیانگر گرفته، متعدد صورت مطالعات

 كاپالنیادگیري ) 3یزش و انگ یادگیري محیط از آموزاندانش

 و  5به علم )آلدریگ نسبت آنان (، نگرش4،2002میدلتون و
واهیودیو2000فرانسر، ارزشیابي6،2004دیوید ؛  تحصیلي  (، 
همچنین7،2010)چارچ و  عملكرد (  و  تحصیلي   پیشرفت 

 ( ارتباط9،2016چاي دروني ) انگیزه و (8،2017دیكا كالسي ) 

با وجود دارييمعن محیط   ادراكات اهمیت به توجه دارد. 
 و یادگیري در آن  سزاي به  تأثیر و آموزان دانش یادگیري
ارزشیابي آنان، تحصیلي پیشرفت  باشد ياگونهبه باید  نظام 

 يهاو مهارت  یادگیري توجه نموده يهافرصت  به تمام  كه
 . [10]دهد  ارتقاء و رشد آموزاندانش مشاركتي و اجتماعي

دو   عنوانبهآموزان و معلمان  در این پژوهش درك دانش
نسبت به ارزشیابي برنامه    عنصر بسیار مهم در نظام آموزشي

 كه است ابزاري سنجیده شده است. زبان  آموزيدرسي زبان

مفاهیم و خودش درباره اظهارنظر به را انسان  و انتقال 
 شدهخلق  افراد يیله وسبه كه فرهنگ در موجود نمادهاي

]يم قادر است، افراد  [11سازد  براي  زبان  آموزش  امروزه   .
سال و كودكان تحت تأثیر رویكرد ارتباطي است؛ یعني  بزرگ

است كه   این  هر دو گروه  براي  زبان  آموزش  غایت  و  هدف 
ها كمک كند تا بتوانند زبان مقصد  فرآیند آموزش زبان به آن 

ركلي با زبان مقصد  طورا درك و با آن زبان صحبت كنند و به
. باید توجه نمود كه مباني، اصول و  [12كنند ]ارتباط برقرار  

درسي  برنامه  تحت  زبان  اهداف  افراد  سن  به  بسته  آموزي، 
متفاوت   ]یادگیري  و    جانبههمهشناخت  .  [13است  زبان  از 

 اهمیت  یانگرب  ارتباط،  یلهوس  ترینمهم  عنوانبه   آموزيزبان
 است.  این برنامه درسي

 

6 Wahyudi&David 
7 Charch 
8 Dickha 
9 Chae 
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 اضمد لرر  جون ان  ه غالمعی  اضمدی                                        آموزی دهسه ارتدان دسی  زرانآموزان از اسزشاار  ررنام ررسی  ادساک معیمان ه دان،

دف عمده آموزش دوران ابتدایي، پرورش استعدادها و  ه
؛ لذا این امر به كمک برنامه  استهاي بالقوه كودكان  قابلیت

. مطالعه ادراك از برنامه  [14]  گیرديمآموزي، بهتر انجام  زبان
دانش ادراك  كه  است  استوار  فرض  این  بر  از درسي  آموزان 

دارد و این   اي و شخصي او پیوندینهزمهاي  یژگيومحیط با  
وي    نوبهبهامر   كه  روشي  بر  اجتماعي  دربارهخود  دنیاي  ي 

گذارد  يمیر  تأثنسبت به محیط اطراف،    اندیشد و تفكرشيم
آموزان از محیط یادگیري و  . بر این اساس، ادراك دانش[15]

دوره ابتدایي، بر    آموزيي درسي زبانهابرنامهنظام ارزشیابي  
با  یتفعالدر    هاآن شركت   روابط  برقراري  نیز  هاي كالسي و 

 گذارد. یر ميتأثهمساالن 
 در ،ها آموخته  سنجش نوین رویكردهاي از يمندبهره

 این اما دارد؛ بسیاري و اهمیت ضرورت آموزشي مقاطع همه

 یژهوجایگاه   و حساسیت  به دلیل  ابتدایي مقطع  در ضرورت 

] دوچندان پایه يهامهارت  كسب در  آن  نظام  . [16است 

 ياگونهبه باید  ابتدایي آموزش دوره  در هاآموخته سنجش  
 يهامهارت  كسب  ضمن آموزاندانش تا اجرا گردد و طراحي

پرورش الزم فرصت يسازفراهم و  پایه  چندگانه ابعاد براي 

] احساس را  یادگیري لذت شان،ي وجود .  [17كنند 
ادیري گاندازه بر  هاي  برتري  دلیل  به  ي  هاروشراكي 

. زماني  [18اند ]آورده  به دستاي، حمایت بیشتري را  مشاهده
آموزان ادراك مثبتي از ارزیابي برنامه درسي خود به  كه دانش

تري نسبت ي مثبتهانگرش آورند، عملكرد بهتر و  يمدست  
ي خود خواهند داشت. همچنین ادراك معلمان هاآموخته به  

هاي مهم،  یانجيمیكي از    عنوانبهدرسي  در ارزشیابي برنامه
معلمان رفتار  دانش  بین  یادگیري  عملكرد  عمل و  آموزان 

]يم دانشینابر    افزون  .[19كند  به  كه  توجه  با  آموزان 
و هر یک از ایشان شیوه   كننديم خود عمل    رفتارهاي معلمان

كند. ادراك  يمود از این رفتارها را ادراك و تفسیر  خاص خ
یزش  انگ، روي  هاآموخته آموزان از مدرسه و ارزیابي از  دانش

رفتارهاي   خود،  به  مربوط  باورهاي  اجتماعي  و  تحصیلي 
یر  تأث  ها آنطلبي، پیشرفت تحصیلي و عملكرد هیجاني  یاري

دبنابرا؛  [ 20]گذارد  يم برنامه  ارزشیابي  از  ادراك  رسي  ین 
است.  متغآموزي  زبان ابتدایي  دوره  در  اساسي  و  مهم  یري 

آموزان تقویت و بهبود یادگیري، مطالعه ادراك دانش  منظوربه
و عواملي كه بر این ادراك    آموزياز ارزیابي برنامه درسي زبان

گذارد، براي معلمان و پژوهشگران علوم تربیتي مهم  يمیر تأث
رف بر  ادراك  اینكه  به  نظر  مياست.  اثر  رفتار  تار  با  و  گذارد 

مطالعهرابطه  دارد،  معمولي  و  علت  به  ي  نگرش  و  ادراك  ي 
.  [21]آموزي، اهمیت زیادي دارد  ارزشیابي برنامه درسي زبان

ترین مالك،  اگرچه در ارزشیابي از برنامه و مواد آموزشي عمده

    
1 Cristina Pop 

دانش یادگیري  میزان  و  تحصیلي  اما  پیشرفت  است؛  آموزان 
آن بر  واكنشعالوه  و  نگرش  دانش،  برنامه  هاي  به  آموزان 

؛ بنابراین [22باشد ]تواند مبناي ارزشیابي از آن  يمنیز    درسي
آموزان چه برداشتي كه دانشیناهاي پي بردن به  یكي از راه

آموزي دارند، بررسي ادراك آنان  از ارزشیابي برنامه درسي زبان
  یي ادراكات از این درس است. علیرغم اهمیت و لزوم شناسا

پژوهشدانش در  معلمان،  و  آن  آموزان  به  زیاد  داخلي،  هاي 
است نشده  توصیفي  ؛  توجه  پژوهش  این  از  هدف  بنابراین 

آموزان از ارزشیابي پیمایشي، بررسي ادراك معلمان و دانش
آموزي دوره ابتدایي است كه بستر مناسب  درسي زبانبرنامه

برنامه ارتقا  زبانبراي  دودرسي  فراهم  آموزي  را  ابتدایي  ره 
پاسخ به    منظوربهنماید. این پژوهش در راستاي این هدف و  

 است:  شدهانجامهاي زیر پرسش
آموزي درسي زبانادراك معلمان از ارزشیابي برنامه .1

 دوره ابتدایي چگونه است؟

برنامه  آموزاندانش  ادراك  بین .2 ارزشیابي  درسي  از 
تفاوت زبان ابتدایي  دوره    وجود  داريمعني  آموزي 

 دارد؟

دانش .3 ادراك  ارزشیابي بین  اهمیت  از  آموزان 
آموزي دوره ابتدایي، نسبت به سایر  درسي زبانبرنامه

 داري وجود دارد؟دروس تفاوت معني

 پژوهش  پیشینه
 موضوع مرتبط با   شدهانجامي  هاطرحنگاهي اجمالي به  

پژوهش نشان مقاله این با داد:  ارتباط  در  گوناگوني    هاي 
زبانجنبه  مختلف  اما  هاي  است؛  گرفته  صورت  آموزي 

بررسيپژوهش موضوع  با  اندكي  و   هاي  معلمان  ادراك 
آموزي دوره ابتدایي  درسي زبانآموزان از ارزشیابي برنامهدانش
برخي  شدهانجام  به موضوع، با مرتبط يها پژوهش است. 

اند از آن جمله تحلیل  پرداخته   آموزيزبان مختلف هايجنبه 
بعد   از  ابتدایي  مقطع  اول  پایه  فارسي  كتاب  محتواي 

و  زبان چوبقلو  مجلل  بررسي  [23]  تاش  یدتمجآموزي؛   .
هاي تقویت و گسترش تفكر خالق در كودكان دبستاني با  راه

. بررسي تأثیر  [24]  آموزي؛ آذرشب و میرمراديمحوریت زبان 
زبان بر  آموزشي  پیش  آموزيبازي    . [25]  ي دبستانكودكان 

برنامه    1یستیناپاپكر محتواي  طراحي  بررسي  درسي  به 
هاي نوین براي آموزي زبان فرانسه با استفاده از فناوريزبان

پرداخت.   یادگیري و آموزش  از   تعدادي یدتأكاهداف خاص 
درسي عناصر بر ،هاپژوهش این  مانند آموزيزبان برنامه 

  .است زبان آموزش در یريیادگ یاددهي فرایندهاي
  كتابچه   و  تصویري  يهاكارتدر تحقیق خود    [26]  2ایزرهایرن 

2 Iserhienrhien 
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  زبان  یادگیري  توسعه  براي  روشيعنوان  بهرا    تصویر  راهنماي 
 كند. كودكان دوزبانه فنالند معرفي مي براي انگلیسي

 در خصوص مرتبط يها پژوهش از  دیگري گروه همچنین

 برخي  .است ابتدایي دوره در ارزشیابي مؤلفه بررسي

ارزشیابي توصیفي   مختلف یرات تأث بر  را  خود  تمركز هاپژوهش
: صالحي و  ازجمله .اندقرار داده آموزاندانش یادگیري نتایج بر

بازنمایي   همكاران پژوهشي   زیسته تجارب و ادراكات در 

 ارزشیابي برنامه اجراي از احتمالي ناشي هايیب آس از معلمان

یج پژوهش  نتا  را بررسي كردند.  ابتدایي مدارس در توصیفي
كهنشان    هاآن  آموزان  دانش  براي احتمالي آسیب شش  داد 

 سواد سطح با آموزاندانش نامطلوب  پرورش «:ازجمله

 به نسبت  انگیزهيب آموزاندانش  نامطلوب پرورش «؛»ناكافي

شش»تحصیلي پیشرفت معلمان  براي احتمالي آسیب ؛ 
 افت «؛»آموزشي هايیتفعال به شوق معلمان كاهش «نظیر:

راستا،  » مدرسه  در معلمان جایگاه همین  در  نمودند.  بیان 
 اجراي از ابتدایي مدارس معلمان يهاتجربه  [27]ي  حسن

 توصیفي را بررسي نمود كه نتایج این پژوهش ارزشیابي طرح

 نمره سنتي، ارزشیابي نظام در نگاه معلمان از كه داد نشان

 كرديمعمل   مثبت ايكنندهیتتقو همانند آموزاندانش ايبر

است. همچنین   نشده توجهي مسئله این به كیفي نظام در كه
پژوهش  این   یابيارزشابزارهاي   مشكل سه معلمان  در 

 تمرین به نیاز  و بودن یرگوقت دقت، عدم شامل را توصیفي

نیز    [28]و شریفي    خلقخوش.  انددانسته   هافرم  كردن  پر براي
ارزشیابي ربرنامهدرباره   برنامه  اجرایي  و  محتوایي  یزي 

اجرا،   مرحلهتوصیفي، به وجود چهار دسته چالش و ضعف در  
یزي و منابع مربوط به ارزشیابي توصیفي اشاره كردند.  ربرنامه

هاي اجراي برنامه  یتمزاز سوي دیگر، مطالعات زیادي نیز به  
پایه مطالعات  ارزشیابي توصیفي پرداخته  از    شده انجاماند. بر 

ارتقا میزان همكاري و كارگروهي بین  یتمزین  ترمهم ها به 
آموزان در آموزان، كاهش رقابت، افزایش مشاركت دانشدانش

یادگیري، حذف   بهبود  و  گفتگو  و  و   اضطراببحث  امتحان 
استان با  بیشتر  كرد  مطابقت  اشاره  ارزشیابي  داردهاي 

[29،30،31،32،33] . 
ارزشیابي یک برنامه    در خصوص هاپژوهش از  دیگري گروه

و خاص  از  درسي  معلمان  ادراك   فرایند با رویارویي  نیز 

را دوره در برنامه درسي ارزشیابي  ،اندكرده بررسي  ابتدایي 
ن پژوهش در كه رویكردي  است. بوده موردتوجه یزحاضر 

حبیبيمثالن عنوابه  تأثیر پژوهشي در [34]  ينهاوند و ، 

تحصیلي  پیشرفت بر كمي ارزشیابي و توصیفي ارزشیابي
 نتایج كردند. بررسي را  دزفول شهرستان ابتدایي فارسي درس

 دو در تحصیلي میزان پیشرفت كه داد نشان ها آن پژوهش

    
1 Sarfraz, Mansoora & Tariq 

 و است متفاوت كمّي ارزشیابيِ و توصیفي ارزشیابي گروه
 گردیده استفاده ارزشیابي توصیفي از هاآن  براي كه گروهي

 كه يآموزاندانش به نسبت بیشتري تحصیلي پیشرفت است،

 در اند.داشته  ،شدهاستفاده كمي ارزشیابي از هاآن  براي

 بررسي به  [35]  يسوار پوررجب  دست،ینازا دیگر پژوهشي

 ابتدایي ششم پایه آسماني هايیههدبرنامه درسي   ارزشیابي

 وضعیت در آن  كه پرداختند معلمان دیدگاه از قزوین شهر

 مقایسه آن مطلوب وضعیت با ارزشیابي برنامه درسي موجود

 شناختي، ي،سازآماده ابعاد در  كه  داد نشان نتایج شد.

برنامه  ارزشیابي، و شدهبینيیشپ تدریس   روش رفتاري،
نیست. همچنین سرفراز،  برخوردار مناسبي جایگاه از درسي

طارق  و  مطالعه[36]  1منصورا  در  بررسي ،  به  موردي  اي 
آموزي ارتباطي  آموزان و معلمان از روش زبانادراكات دانش

آموزان ها نشان داد كه ادراكات كلي دانشپرداختند. نتایج آن
 آموزي ارتباطي دارد.اي مثبت با رویكرد زبانو معلمان، رابطه

 روش پژوهش
  پژوهش حاضر شامل دو بخش كمي و كیفي است.  روش
تركیبيبه  هاروش   این  ازي  امجموعه  تحقیق  روش  ،  عنوان 
م  2آمیخته   و  تلفیقي پژوهش[37]  شوديشناخته  هاي  ، 

مي حاصل  كیفي  و  كمي  روش  تركیب  از  د  نشوآمیخته 
و  [38،39،40،41] مسائل  شناسایي  براي  حاضر،  حال  در   .

رفتاري  هاستمیسمشكالت   اجتماعي  و    اعم  طوربهي 
ي مبتني  هاروشاخص، استفاده از    طوربهي آموزشي  هاطیمح

تركیب   زیادي  هامیپارادابر  اهمیت  از  پژوهشي،  مختلف  ي 
و   هانظامماهیت پیچیده این  رغمبه زیرا ؛ برخوردار شده است

نميهاطیمح یا  ت،  )كمي  روش  یک  از  استفاده  به  فقط  وان 
هاي  كیفي( اكتفا كرد و به شناخت كافي نسبت به موقعیت

هاي آمیخته شامل سه روش  یافت. انواع پژوهشمعین دست
 كلي است. 

هاي آمیخته كه از تركیب نوعي از پژوهش  الف( متوالی:
مي حاصل  كیفي  و  كمي  است: روش  نوع  سه  خود  و  شود 

 اكتشافي، تشریحي، بهم تنیده. 
پژوهشگر    ،در این نوع طرح  )كمي = كیفي(  تنیده:   بهم   -1

داده مجموعه  دو  هر  وزنبه  كیفي  و  كمي  مساوي    هاي 
 دهد. مي

 كیفي(.  <)كمي  تشریحي: -2
 كیفي(.  >)كمي   اكتشافي: -3

در   اولویت  به  مربوط  متوالي  طرح  نوع  سه  این  تفاوت 
  ي است.فیو كهاي كمي گردآوري داده
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موازی: كیفي    ب(  و  كمي  روش  تحقیق،  نوع  این  در 
مي  موازاتبه استفاده  نوع ج  شوند. هم  این  در  تبدیلي:   )

داده داده  تحقیق؛  به  تبدیل  سپس  و  جستجو  را  كمي  هاي 
 . [ 42بالعكس ]كنند و كیفي مي

حاضر  بن پژوهش  بهم   ازنظرابراین  تركیبي  تحقیق  نوع 
ي  فیو كهاي كمي  تنیده است. چون اولویت در گردآوري داده

. طرح پژوهش در بخش كیفي، مبتني  استبه میزان مساوي 
 نیز كمي بخش در  مصاحبه و  از نوع  1ي دارشناسیپدبر روش  

جامعه آماري    پرسشنامه، بود.  نوع از 2پیمایشي  پژوهش طرح
شهرِ   ابتدایي  دوره  آموزان  دانش  شامل  كمي،  بخش  در 

سال   در  شامل    (1397-1398)  یليتحصشهركرد    22كه 
نیز  غ   7ي و  دولت15پسرانه )  مدرسه مدرسه   23یردولتي( و 

( و  دولت16دخترانه  نفر    13682  جمعاً یردولتي(  غ   7ي 
  376 تعداد مورگان یريگنمونه جدول با استفاده ازآموز  دانش

علت   به ؛ كهشدند  انتخاب پژوهش آماري ينمونه  عنوانبه  نفر،
. است الزم ياخوشه  یريگنمونه،  بسیار تعداد و زیاد وسعت

ي اهیناحیا    ياخوشه گیري در این بخش، تصادفي  روش نمونه 
عنوان نمونه  نفر به  376اساس آن،    بود كه بر  3يامرحله تک

  پژوهش  یفيك  بخش  یريگ نمونهانتخاب شدند.    بخش كمي
 . ید انجام گرد فمندهد  شكل به

تحقیق    اجراي  از  پژوهشگران  آن پدهدف  یدارشناسي 
گروهي از افراد    نظر  ازمفهوم را    است كه معني هر پدیده یا

ارزشیابي برنامه    ازجملهها  بررسي كند؛ زیرا بسیاري از پدیده
زبان ماهیتدرسي  به  توجه  با  نیست؛پذ اندازهش  آموزي    یر 

براي   ها، نمونه  یا   مورد  انتخاب  هدف  كیفي،  یقازآنجاكه در تحق
  انتخاب  به  ینبنابرا؛  است  يموردبررس  يهادهیپد  ترقیفهم عم
م  مواردي پژوهش    شوديپرداخته  هدف  به  توجه  با  كه 

؛ بنابراین از معلمان برتر استاني داشته باشند  بیشتراطالعات  
عنوان جامعه آماري در بخش كیفي انتخاب شدند. مبناي  به

اطالعات  شدن  تكراري  نیز  بخش  این  در  نمونه  كفایت 
ها  بود. بر اساس تشخیص پژوهشگران، تكرار داده  آمدهدستبه

ه از معلمان رخ  نفر  30یباً در حجم نمونه  تقردر این بخش،  
ها، مصاحبه نیمه آوري دادهي نیز، ابزار گردداد. در بخش كیف

تعیین روایي سازه ابزار پرسشنامه،   منظوربهبود.    4ساختاریافته
)در   تأییدي عاملي یلروش تحل از روایي همگرا، با استفاده از

 همگرا روایي میزان اساس، این . براستفاده شد  (PLSافزار  نرم

 روایي مطلوب  هنده دنشان كه گردید برآورد  78/0پرسشنامه،  

 یيهاآزمون  نمرات میان بود. اگر همبستگي مورداستفاده ابزار

 نشان باشد، باال كنندمي گیري اندازه  را واحدي خصیصه كه

    
1 phenomenology 
2 survey 
3 cluster random sampling 
4 unstructured interview 

یایي ابزار نیز با استفاده پا   .[43دارد ]ابزار   روایي بودن همگرا از
مركب  پایایي  روش  نرم  5از  محاسبه    89/0(،   PLSافزار)در 

همساني   روش  به  ابزار  پایایي  میزان  این،  بر  عالوه  گردید. 
كرونباخ آلفاي  ضریب  اساس  بر  و  نرم)  6دروني  افزار در 

SPSS22  )91/0  پایایي مناسب  برآورد شد كه نشان دهنده 
بود. ذكر این نكته ضروري است كه   مورداستفادهپرسشنامه  

رود  ميپایایي مركب معیار بهتري از آلفاي كرونباخ به شمار  
[44] . 

نا )آزمون   از  استفاده كهین ا به نظر و  پارامتریک 
 هاداده  توزیع بودن نرمال از اطمینان مستلزم  پارامتریک(

k-)  رهیتک متغ  7اسمیرنوف   – كولموگروف   آزمون ابتدا ،است

s-z)  سطح آمار   در هاداده وتحلیلیه تجز براي ازآنپس و اجرا
نمونه  tاز   استنباطي خي  تک  آزمون  و  )اي    افزارنرمدر  دو 
SPSS22افزار اثر )در نرم اولویت و عاملي تحلیل هايآماره ( و

SmartPLS)  تحلیل جهت همچنین  شد. گرفته  كار به 

از مصاحبه از حاصل يهاداده ساختارمند   روش  نیمه 

 .گردید استفاده يبندمقوله 

 های پژوهشیافته
 پژوهش  کیفی هاییافته

ارزشیابي  سؤال از  معلمان  ادراك  پژوهش،  اول 
زبانبرنامه رادرسي  ابتدایي  دوره  قرار  ارزیابي مورد آموزي 
ادراك   است. داده واكاوي  در  پژوهش سعي  این قسمت  در 

  آموزي دوره ابتدایي بود.درسي زبانمعلمان از ارزشیابي برنامه
ي خود از اجراي هاتجربهدر فرآیند مصاحبه معلمان به بیان  

برنامه زبانارزشیابي  كالس  درسي  در  ابتدایي  دوره  آموزي 
 دیدگاه  در متوالي هايیسه مقا هاي دقیق و  يبررسپرداختند،  

معایب   و شناسایي به منجر معلمان و  محاسن  بازنمایي 
برنامه زبانارزشیابي  است.درسي  شده  و   این آموزي  معایب 

است   آمده دست به انمعلم ادراكات تحلیل  اساس بر محاسن
محاسني   گنجاندن  ازجملهكه  و  هاتیفعال:  خودارزیابي  ي 
درس درسيكارگاه  برنامه  ارزیابي  در  آموزي، زبان پژوهي 

دانش پژوهشي  و  علمي  شخصیت  افزایش تقویت  و  آموزان 
و    نفساعتمادبه عالیق  به  توجه  خودباوري،  ي  هارغبتو 

وزي است و معایبي  آمزبان شاگردان در ارزیابي برنامه درسي
آموزان تالشگر به دلیل  مانند احساس ناراحتي و خشم دانش

از  تأث برخي  ضعف  معلمان،  سنجش  ناعادالنه  یرات 
بر  دانش از  هاآزمون آموزان در امال، تمركز  و غفلت  ي كتبي 

آموزي را معلمان دیگر ابزارهاي سنجش در برنامه درسي زبان

5 Composite Reliability 
6 Cronboakh Alpha 
7 Kolmogorove – smimov test 
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ي  هاقولادي از نقل و مطرح نمودند كه در ادامه پژوهش تعد 
 است. شده استفادهمعلمان 

 آموزیزبان محاسن ارزشیابی برنامه درسی
ارزشیابي   ینترعمده  از برخي شوندگانمصاحبه  محاسن 

را آموزي دورهزبان درسيبرنامه  از نظر كردند بیان  ابتدایي 

برنامه ینترمهم آنان، ارزشیابي  و زبان درسيمحاسن  آموزي 
توصیفيتأثعوامل   ارزشیابي  بر  شاملِ   دوره این در یرگذار 

درسیتفعالگنجاندن   كارگاه  و  خودارزیابي  در  هاي  پژوهي 
آموزان آموزي، افرایش توجه دانشزبان ارزیابي برنامه درسي

از پیشرفت تحصیلي    آموزدانشبه فعالیت و تفكر، مطلع بودن  
ارزیابي   در طول ي،  پژوهشگربا ایجاد نگرش    دوره آموزشي، 

ها و تقویت درك هنري، ایجاد  ي خودآموزعادت به مطالعه و  
هاي ذهني و یكپارچگي ارزیابي مطالب درسي، كمک  یتخالق

دانش و به  عالیق  به  توجه  بیشتر،  مطالعه  براي  آموزان 
ي شاگردان، افزایش یادگیري مشاركتي در فراگیران، هارغبت

پژوه و  علمي  شخصیت  دانشتقویت  افزایش شي  و  آموزان 
نمودند.  نفساعتمادبه تبیین  را  خودباوري   برقراري براي و 

 موضوع به نسبت  معلمان ادراك با ترشفافارتباط  

 معلمان از نفر چند هايیدگاهد ادامه  در ي،موردبررس

  ؛ كهكند بازنمایي را يتوجهقابل نكات توانديم كنندهمشاركت
این   بررسي  ي  هاتیفعالگنجاندن   پردازیم.يمها  یدگاهدبه 

درس كارگاه  و  درسيخودارزیابي  برنامه  ارزیابي  در   پژوهي 

آموزي درسي زبانارزشیابي برنامه محاسن از آموزي یكيزبان
 نمود گونهنیا شوندگانمصاحبه   یكي از يهاگفته   در است كه

 :است یافته
 به آموزاندانش  ي،سؤاالت طرح ي باابیخودارزي هاتیفعالدر  »

 يدرباره  تفكر و یادگیري ایشان از برخاسته كه شفاهي پاسخ ارائه
 مهارت تقویت  این امر باعث   شوندي م تشویق  ، است درس  محتواي

 شوديمگروهي   يهات یفعال در  مشاركت   و بیان فن  و گفتن سخن

 فعالیت مناسبي است. اینآموزان خجالتي و كمرو  و براي دانش 

معلم تعامل فعالیت،  و بخشیده وسعت را  آموزان دانش  و  بین 
 را  درسي مطالب يابیخودارز از آموزدانش  درك میزان ارزشیابي

 (. 1397 مهر ، 14 شماره شونده)مصاحبه  «سازديم تسهیل
ي شفاهي  هامهارتارزشیابي از    واقع   در  هاتیفعالاین نوع  

استزبان آیا    آموزي  اینكه  از  اطمینان  ي  هاتیفعالو كسب 
و   معلم  دانشهاكوششآموزشي  مطلوب  ي  نتایج  به  آموزان 

برنامه در  مجدد  آموزش  به  نیاز  یا  است  درسي  انجامیده 
ي ارزیابي  هافرمآموزي دارد. در همین راستا، یكي دیگر از  زبان

گیرد قرار مي زآمودانش كارآموزي در پوشه درسي زبانبرنامه
تكمیل    آموزدانشو خود   را  است كه    كند يمفرم  روندي  و 

ي تكمیلي  هاتیفعالها و ، ضعفهاشرفت یپ به بیان  آموزدانش
در    .پردازديمجهت اطالع معلم و خانواده    درسيدر این برنامه

ادراكات معلمان نظر   را    دیگري  شوندهمصاحبهادامه بررسي 

مورد   كارگهاتیفعالدر  درس ي  ارزشیابي  اه  در  پژوهي 
 .میشويمآموزي جویا درسي زبانبرنامه
 ایجاد براي عالي  فرصتي و جذاب پژوهي فعالیتيكارگاه درس»

با همفكري اعضاي گروه    آموزاناست. دانش  گروه  در نشاط فضاي
سواد    شوديمو باعث    دهنديمي خودشان را گسترش  هاي ریادگی

برداري ذهني و شكل نوشتاري كلمات تقویت و  دیداري و تصویر 
 (. 1397 مهر ،8  شماره شونده)مصاحبه «  پرورش داده شود

كه به آن اذعان   گونههمانمعلمان،   يهاتیروا در تأملي
 به بخشیدن تجسم  باعث  ها تیفعال  گونهنیانمودند با انجام  

 و شوديمگروه   همدلي محیط در درس، يهاآموزه 
معنادار   را خود یادگیري فرایند ي،مساع ک یتشر با آموزاندانش

اینمي  و ترق یدق سازيفرصت  هدف   با قسمت سازند. 
 براي یيشگردها از يریگبهره  و با آموزش همراه تردهیسنج

  يابیارزش  در نوشتن،   هنگام به خالق تفكر و ذهن پرورش
زبانبرنامه از  كی  .است افتهیسامانآموزي  درسي  دیگر  ي 

آموزي توجه به عالیق و درسي زبانمحاسن ارزشیابي برنامه
كه  هارغبت است  شاگردان  )  شوندهمصاحبه ي    ( 10شماره 

 كند: يمگونه عنوان ینا
آموز كه  دانش در ارزشیابي توصیفي با توجه به كارنماي عملي  »

ي  هانمونه از  هركدامو اولیا است  آموزدانش با تعامل متقابل معلم، 
در آن پیشرفت بیشتري نسبت   آموزدانشكه    موردعالقهبرجسته و  

آموزان  و همچنین دانش   انتخاب نماید  توانديمبه قبل داشته است  
را در قالب تحقیق و    خارج از كالس درس  موردعالقهي  هاتیفعال

 ،10  شماره شونده)مصاحبه «  .دهنديمپروژه در پوشه كار خود قرار  
 (. 1397 مهر

 سنجش قالب در  آموزدانش  مستمر هايیتفعال به توجه

 هايیيتوانا و استعدادها كردن آشكار ضمن د،عملكر

 ينوآور و دانش یدتول امكان فراگیران از یک هر فردمنحصربه 
 با آموزاندانش ادراك كه یيآنجا كند. يم  فراهم را یتخالق و

 كار يپوشه  روش یست،ن یريگاندازهقابل معمول يهاروش

 كار پوشه  .استینه  زم ینا  در استفادهقابل هايیوهش از یكي

 ازجمله آید،يم حساببه یابيارزش در یننو يهاروش  از یكي

 نحو به  كه  است آموزان دانشیادگیري   در  مؤثر و مهم عوامل

 یادگیري در آموزان دانش یشرفتپ  باعث توانديم ايیسته شا

كارشود پوشه  عناصر  و  اجزا   و جلد  پوشه،:  از اندعبارت  . 
 برگ حال،شرح برگ محتوا، فهرست جلد، يرو مشخصات

 نمون ،درس یاتمحتو برگ ها،درسي  اسام پوشه، یاتمحتو

 نمون معلم، یابيارز برگ نمون  آموز،دانش یابيخودارز برگ

كه  پ  برگ نمون  و ینوالد یابيارز برگ تحصیلي  یشرفت 
مجموعه كاملي را براي ارزشیابي در اختیار معلمان و اولیا قرار 

درسي  يم برنامه  ارزشیابي  محاسن  از  دیگر  یكي  دهد. 
آموزان و  آموزي تقویت شخصیت علمي و پژوهشي دانشزبان

ي  هاگفتهو خودباوري، است كه در  نفساعتمادبهافزایش 
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 اضمد لرر  جون ان  ه غالمعی  اضمدی                                        آموزی دهسه ارتدان دسی  زرانآموزان از اسزشاار  ررنام ررسی  ادساک معیمان ه دان،

 19 شماره شوندهمصاحبه توان دید. نظر يم  شوندگانمصاحبه 

 :است  گونهین ا خصوص این در
برنامه » ارزشیابي  زباندر  از  درسي  گوناگون  یوه شآموزي  هاي 

ارزشیابي استفاده    و خودي شفاه ي كتبي،هاآزمون ارزشیابي، مثل 
را    سؤاالتآموزان باید برخي  میل ارزشیابي دانش شود و براي تكيم

از طریق تحقیق و مطالعه گردآوري نماید و از این طریق با آشنایي  
و  گردآور ي  هاروش با   علمي  شخصیت  تقویت  باعث  اطالعات  ي 

  «گرددآموزان مي در دانش  نفساعتمادبه پژوهشي همچنین افزایش  
 (.1397 مهر  ،19  شماره شوندهمصاحبه )

 در زندگي يهامهارت و آداب  ارتقاي براي  سازيینه زم

 زباني، يهامهارت  كاربردي يهاجنبه  به توجه با كودكان

 مطالعه فرهنگ گسترش و  خالقیت و انتقادي تفكر تقویت

كودك در مستمر  درسيبرنامه جامع اصول از زندگي 

ادراك معلمان نیز برگرفته از این اصل   ؛ كهآموزي استزبان

زبانبرنامه علمي درسي  شخصیت  تقویت  جهت  در  آموزي 
 . استآموزي آموزان در ارزشیابي برنامه درسي زباندانش

جدول   مي  1نتایج  مقادیرنشان  همه  كه    t  دهد 
 ترتیب اولویتاین  به   است و  96/1تر از  شده بزرگمحاسبه

 به محاسن ارزشیابي برنامه درسي  یک از موارد مربوط هر اثر

است. بر این اساس، از نظر  معنادار  05/0 سطح در آموزيزبان
تقویت شخصیت علمي معلمان باالترین اولویت اثر مربوط به »

دانش پژوهشي  افزایش  و  و  و    نفس اعتمادبهآموزان 
است. از سوي دیگر، كمترین اولویت اثر مربوط به  « خودباوري

ها و تقویت درك هنري« است. ي خودآموزالعه و  عادت به مط»
مطابق با نتایج    plsافزار  آمده در نرمدستدر ضمن نتایج به
مصاحبه از  از  كیفي  معلمان  ادراكات  مورد  در  شوندگان 

 آموزي است.درسي زبانارزشیابي برنامه

 آموزی از دیدگاه معلمانزبان  درسیبرنامه. اولویت اثر هر یک از محاسن ارزشیابی 1جدول 

 ردیف سؤال t اولوید اثن

 1 آموزی زرم   درس، پژوه، در ارزیمر، رننممههمی خودارزیمر، و کمرگمت درس د فعملگدجمنج   50/38 2

 2 بفکن افزایش یمدگ نی مگمرکت، در فناگ نا   و فعمل د ره آموزا دانش بویه افنایش  88/16 6

 3 دورت آموزش،  از پ گنفد بحص ل، در طول آموزدانش مطلع رود    14/21 5

 4 هم و بقوید درک هدنی ی خودآموز عمدت ره مطملعه و  27/9 7

 5 همی ذهد، و یکپمرچه، ارزیمر، مطملب درس،  دخالقایجمد  90/29 4

 6 ی شمگندا همرغبد کمک ره دانش آموزا  رنای مطملعه ر گتن  بویه ره عالیق و  58/35 3

 7 و خودرموری  نفساعتممدرهآموزا  و افزایش بقوید شخص د علم، و پژوهگ، دانش 97/42 1

 آموزی معایب ارزشیابی برنامه درسی زبان
 ینترعمده از برخي شوندگانمصاحبهدر ادامه پژوهش،   

 بیان  ابتدایي را آموزي دورهزبان درسيارزشیابي برنامه  معایب

 درسيین معایب ارزشیابي برنامهترمهم آنان، ؛ از نظركردند

 این در یرگذار بر ارزشیابي توصیفيتأثآموزي و عوامل  زبان

آموزان در امال فارسي، تمركز  شاملِ ضعف برخي از دانش دوره
در  هاآزمون بر   سنجش  ابزارهاي  دیگر  از  غفلت  و  كتبي  ي 

زبانبرنامه معلمدرسي  اشتباه  تصور  و  آموزي،  مداري 
زبانمعلم درسي  برنامه  ارزشیابي  در    نوشتن  آموزي،محوري 

ي ارزشیابي، ارزشیابي  هافرمدر پر كردن    كار باال زیاد و حجم  
ي برخي معلمان از كاربرد ابزارهاي متنوع ناآگاه با دید كلي،  

زیاد    كمبود  ارزیابي، شلوغي  و  ارزشیابي  براي  كافي  زمان 
نسبت به معیارهاي ارزشیابي،    هاخانواده، عدم آگاهي  ها كالس

آموزان با یكدیگر، عدم همكاري  ناممكن بودن مقایسه دانش
برگزیدن    هاخانواده كار،  ها نمونه براي  پوشه  در  مناسب  ي 

از  اس نكردن  درسي  یستلچکتفاده  برنامه  در  ارزیابي  هاي 
انتخاب  ناد  آموزي،زبان از  فراگیران  دالیل  گرفتن  یده 

توصیفي،  هانمونه  فعالیت  دانشيبي  شدن  آموزان انگیزه 

خشم   و  ناراحتي  احساس  كلي،  ارزشیابي  دلیل  به  تالشگر 
دلیل  دانش به  تالشگر  سنجش تأثآموزان  ناعادالنه  یرات 

توصیفي،    معلمان ارزشیابي  سطوح  نافرماني  يب در  و  نظمي 
خاطرآموزان  دانش قبولي    به  و  امتحان  نشدن  تلقي  مهم 

هاي صوري یتفعال، كاهش اقتدار معلم، تمركز بر  درهرصورت
 زیسته تجربه از آموزي، بخشيدرسي زباندر ارزشیابي برنامه

برنامه  شدهادراك واقعیت و ارزشیابي  در  را  درسي  معلمان 
ین این  پرتكرارتربه بررسي    ؛ كهنمایديمبازنمایي   آموزيزبان

از دیدگاه پردازیم.يمنظرات   از معایبي كه  معلمان در    یكي 
زبان درسي  برنامه  بر  ارزشیابي  تمركز  دارد،  وجود  آموزي 

در  هاآزمون  سنجش  ابزارهاي  دیگر  از  غفلت  و  كتبي  ي 
زباندربرنامه است.  سي  (  20)  شماره  شوندهمصاحبه آموزي 

 كند: يمگونه بیان ین انظرات خود را 
براي ارزشیابي    ي كتبي ها آزموندر اكثر مدارس معلمان از  »
بودن    برزمانكنند و به دلیل  يمآموزي استفاده  درسي زبانبرنامه 
  ابزارها گونه ین ا از آموزان،یابي دانش خودارزو فرم  یستلچکتهیه 

هنوز  يماستفاده    ندرتبه ارزشیابي  و  به شكل  بعدتکكنند  و  ي 
نمره   كمي  معیار  تنها  و  است  «  است.  شدهحذف كتبي 

 (.1397 مهر  ،20  شماره شونده)مصاحبه 
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از طریق افراد   آموزيدرسي زبانارزشیابي توصیفي برنامه 
یادگیري و با ابزارهاي مختلف مانند    - دخیل در فرایند یاددهي

یست( ل)چک  یاههس  ي،عمل  ي،شفاه  ي كتبي،هامون آزانواع  
مشاهده   سیاهه  همتایان،  شفاهي  نظرات  شخصي،  قضاوت 

نگرش سیاهه  و  معلم  ميرفتار  صورت  بر  ؛  گیردسنج  بنا  اما 
ارزشیابي  در  كتبي  ابزار  از  بیشتر  معلمان  اكثر  گفته 

زبانبرنامه استفاده  درسي  باید  يمآموزي  امر  این  كه  شود 
باشد.  كارشن  مدنظر ابتدایي  دوره  آموزشي  متولیان  و  اسان 

ي فرآیندي دارند، تنها در هنگام  جنبهي كه  هامهارتبرخي از  
مشاهده طریق  از  و  دانشوقوع  رفتار  سنجیده ي  آموزان 

، سخن گفتن در برابر  و نثرمتون نظم    مانند خواندنشوند،  يم
ي  جمع، اجراي نمایش و ... در این حالت، معلم به مشاهده

اساس مقیاس    پردازديمآموزان  مستقیم عملكرد دانش بر  و 
نظر   را    شدهگرفتهدر  او   ابزار   كند. يمي  بنددرجه رفتارهاي 
سیاهه    ارزشیابي اساس  بر  رفتار  مشاهده  طریق  رفتار  از 

گونه ینامعلمان اقبال كمي از استفاده    ؛ كهیست( استل)چک
یكي دیگر از   آموزي دارند.زباندرسي ابزار در ارزشیابي برنامه

آموزان  آموزي ضعف دانشدرسي زبانارزشیابي برنامه  معایب 
است. امال  خصوص   25شماره    شوندهمصاحبه   در  این  در 

 كند: يمنظرات خود را بیان 
  آموزانم دانش چهار نفر از    من آموزگار كالس ششم هستم و»

امه سال قبل را  امال ضعیفي دارند و در همان اوایل زماني كه كارن
بود؛    شدهدرج بررسي نمودم، ارزشیابي درس فارسي با معیار )خوب(  

اي بیش از ده غلط امالیي دارند  صفحهكه در یک امال یک ي درحال
در كارنامه    و به نظر من ارزشیابي امال و انشا باید به شكل جداگانه

در  آموزان باشد چون معیاري براي كار معلم و اطالع خانواده  دانش 
این امر باعث افت تحصیلي    ي دیگراز سو طول سال تحصیلي باشد.  

شد.  آموزدانش  خواهد  باالتر  مقاطع    شماره  شونده)مصاحبه «  در 
 (. 1397 مهر ،25

از   و  ترمهمیكي  زبانهابخشترین  ياصولین  آموزي ي 
امالي صحیح واژگان هر زبان است كه نمود عیني تسلط به  

شمار    آموزيزبان و  يمبه  ارزیابي    سنجشقابلیقاً  دق رود  و 
زبان مهم  بخش  این  در  موفقیت  براي  باید  است.  آموزي 

ي  هااختاللي آموزش درست امال، موانع یادگیري و  هاروش
صحیح ارزشیابي  و  باشد. موردبررس  آموزشي  امر  متولیان    ي 

دانشیيازآنجا كارنامه  در  ارزشیابي  كه  ابتدایي  آموزان 
: خوانداري  يهامهارت دو عنوان    آموزي و باسي زباندربرنامه
:  نوشتاري  يهامهارت  و  خواندن  و  گفتن  سخن  دادن،  گوش

درج   و   نگارش  امال،  و   یسينودرست  تلفیقي  شكل  به  انشا 
و توجه بیشتر به    یازمند ارزشیابي تكویني امالن  گردیده است.

ي نوشتاري هاشكل یسي و توانایي تشخیص  نودرستمهارت  
ط معلمان و اولیا است. این امر ضرورت استفاده معلمان  توس

هاي امالیي را در كالس  یتفعالاز انواع مختلف امال تقریري و  
برنامه درسي  يمدرس   ارزشیابي  از معایب  طلبد. یكي دیگر 

آموزان تالشگر به احساس ناراحتي و خشم دانشآموزي  زبان
است.تأثدلیل   معلمان  سنجش  ناعادالنه   از يیك  یرات 

 :است كرده تبیین گونهینا را مساله این ،شوندگانمصاحبه 
آموزان زرنگ همیشه  در طول این چند سال تدریس دانش »

ي بسیار  هاغلطبا تعداد    آموزدانش كه چرا فالن    دارند  رااین اعتراض  
ي كه در آموز دانش را گرفته است یا    قبولقابل نمره    هم  باززیاد  

ارزیابي شود    قبولقابلدرس امال یا انشا ضعیف است باید با معیار  
شود و از  يمآموزان تالشگر  انگیزه شدن دانش يبو این عامل باعث  
شوند و در  ينمآموزان قوي و ضعیف از هم متمایز  سوي دیگر دانش 
برنامه  زبانارزشیابي  دانش هاتفاوت آموزي  درسي  فردي  آموزان  ي 

 مهر ،30 شماره شونده)مصاحبه « یص براي اولیا نیست.شخت قابل

1397.) 
معلمان   دیدگاه  اساس   ذهنیت و باور  كنندهشركتبر 

 عادالنه و سنجش دقیق بودن معیارهاي بر  مبني آموزاندانش

به سزایي   نقش ،هاآن دهينمره یا يبنددرجه  هايیه رو بودن
 دارد. یادگیري یاددهي فرایند در هاآن  مشاركت افزایش در

 وجود بر مبني احساسي آموزانذهن دانش در كهي درصورت

یا   در سوگیري غیردقیق، معیارهاي ي  هاروشقضاوت 
عملكرد    شدت بهتواند  يماین امر    گیرد كه يمیرعادالنه شكل  غ 

را  دانش در  الشعاعتحت آموزان  دهد.  قرار   خصوص خود 

نبود تأثیرات  سنجش در دقیق يهایهرو  و هامالك منفي 

 عدم از ناشي  تبعات یژهوبهو   آموزاندانش تحصیلي عملكرد

از   توانمند و شایسته آموزان دانش شناسایي امكان
 ضرورت مسئله، این به دقیق  توجه ،كاركم آموزاندانش

و آموزشي  معاونین  سوي  از  آموزش   دوچنداني  كارشناسان 
 ابتدایي دارد. 

( جدول  نشان  2نتایج  مقادیرمي(  همه  كه    t  دهد 
 اثر ترتیب اولویتاینبه است و 96/1تر از شده بزرگمحاسبه

به   هر مربوط  موارد  از  برنامهمعایب  یک   درسيارزشیابي 

است. بر این اساس، ازنظر   معنادار 05/0 سطح در آموزيزبان
اثر مربوط به » اولویت  زیاد و حجم    نوشتنمعلمان باالترین 

« است. از سوي دیگر،  ي ارزشیابيهافرمكردن  در پر    كار باال
نسبت   هاخانوادهعدم آگاهي  كمترین اولویت اثر مربوط به » 

آموزان با به معیارهاي ارزشیابي، ناممكن بودن مقایسه دانش
 « است.یكدیگر
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 آموزی از دیدگاه معلمانزبان  درسی. اولویت اثر هر یک از معایب ارزشیابی برنامه 2جدول 

 ردیف سؤال t اولوید اثن

 1 فمرس، امال  در آموزا دانش  از رنخ، ضعف 50/33 5

 2 آموزی رننممه درس، زرم  ی کتب، و غفلد از دیهن ارزارهمی سدجش در همآزمو  بمنکز رن  58/36 4

 3 ارزش مر،ی همفنمدر پن کند   کمر رمالزیمد و حجم  نوشتن  31/74 1

 4 ، و اطالعمت معلمم  از کمررند ارزارهمی متدوع ارزیمر،نمآگمهارزش مر، رم دیج کل،   37/12 7

 5 همکالس زمم  کمف، رنای ارزش مر، و شلوغ، زیمد  کمبود 83/29 6

 6 یکجیهن  رم آموزا  دانش مقمیسه رود  نمممکن ارزش مر،  مع مرهمی ره  نسبد همخمنوادت آگمه، عجم 22/8 9

 7  نات نمعمدالنه سدجش معلمم  در سطوح ارزش مر، بوص ف، بأثآموزا  بالشهن ره دل ل احسمس نمراحت، و خگم دانش 17/62 2

 8 درهنصورتم م بلق، نگج  امتحم  و قبول،   ره خمطنآموزا  نظم، و نمفنممن، دانش،ر 74/60 3

 9 ی مدمسب در پوشه کمر همنمونهرنگزیج  رنای  همخمنوادت عجم همکمری  23/10 8

 در شوندگانمصاحبه  يها دگاهید از ياخالصه  (3) جدول

آموزي دوره درسي زبانادراك معلمان از ارزشیابي برنامه مورد
 و نیترعمده حاوي جدول این .دهديم نشان را ابتدایي

مورد محاسن و  در شوندگانمصاحبه يهادگاهید پرتكرارترین 
برنامه ارزشیابي  فرایند    .است آموزيزبان درسيمعایب 

(  درصد  24)  ارزشیابي  معایب مورد در فراواني درصد بیشترین
ناراحتي و خشم دانش به احساس  به مربوط  آموزان تالشگر 

ارزشیابيتأثدلیل   فرایند  در  سنجش  ناعادالنه    یرات 
تقویت زبان درسيبرنامه محاسن،  مورد  در  است.  آموزي 

دانش پژوهشي  و  علمي  افزایش شخصیت  و  آموزان 
 فراواني درصد(، بیشترین  16و خودباوري با )  نفساعتمادبه

همچنین نشان را فراواني كمترین داد.  (  درصد11) درصد 
و   عالیق  به  توجه  به  شاگردانهارغبتمربوط  فرایند    ي  در 

 آموزي از دیدگاه معلمان بود. بانز درسيارزشیابي برنامه

 آموزی دوره ابتداییدرسی زبان. ادراک معلمان از ارزشیابی برنامه3 جدول
 درصج فناوان، بعجاد مقوله فنع، مقوله اصل، 

 آموزی محمسن ارزش مر، زرم  

 12 4 آموزی زرم   درس، رننممه ارزیمر، در پژوه،درس  کمرگمت  و خودارزیمر، یهمد  فعمل گدجمنج 

 16 5 خودرموری و نفس ره اعتممد افزایش و آموزا دانش پژوهگ، و علم، شخص د  بقوید

 11 3 ی شمگندا  همرغبدبویه ره عالیق و  

 24 7 سدجش نمعمدالنه  ناتبأث دل ل ره بالشهن آموزا دانش خگم و نمراحت، احسمس آموزی معمیب ارزش مر، زرم  

 21 6 سدجش  ارزارهمی دیهن  از غفلد  و کتب، یهمآزمو   رن  بمنکز 

 16 5 امال  در آموزا دانش ضعف 

 پژوهش کمی هاییافته

ارزشیابي   به  نسبت  آموزدانش  ادراك  پژوهش، بین دوم سؤال
 وجود  داريمعني  آموزي دوره ابتدایي تفاوتدرسي زبانبرنامه
)  طورهماندارد.   جدول  نشان  4كه  درك  دهديم(  نوع   ،
آموزي دوره  درسي زبانارزشیابي برنامه  آموزان نسبت بهدانش

دو   خي  آزمون  توسط  كه  سطح  در    آمده دستبهابتدایي 
(P≤0/05  )صفر )است و بنابراین فرضیه    داريمعنH0بین :  

وزي، آمدرسي زبانارزشیابي برنامه  به  نسبت  آموزدانش  ادراك
ك  ادرا نیبیعني ؛  شوديم ي وجود ندارد.( رد داريمعنتفاوت 
برنامه  به  نسبتآموزان  دانش زبانارزشیابي  ، آموزيدرسي 

معن دارد.  يداريتفاوت  اغلب    وجود  همچنین، مشخص شد 
)دانش به  311آموزان  نسبت  برنامه  نفر(  درسي  ارزشیابي 
و  زبان مثبت  درك  ) آموزي  از    43تنها  به    هاآننفر(  نسبت 

 ارزشیابي این درس درك منفي دارند. 

 آموزی دوره ابتدایی درسی زبانارزشیابی برنامه  آموزان نسبت بهبررسی ادراک دانش  . 4جدول 
 درک نسبد ارزش مر،  

 آموزی درس، زرم رننممه 

 فناوان،  

 شجتمگمهجت 

 فناوان، 

 انتظمر مورد  

 آزمو  خ، دو

 داری،معدسطح  دریه آزادی خ، دو 

 125 311 مثبد 

 125 43 مدف، 001/0 3 54/421

 125 21 بندیج
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دانش سؤال  ادراك  بین  پژوهش،  اهمیت سوم  از  آموزان 
برنامه زبانارزشیابي  به  درسي  نسبت  ابتدایي،  دوره  آموزي 

(  5داري وجود دارد. نتایج جدول )سایر دروس تفاوت معني
دانشدهديمنشان   ادراك  نوع  ارزشیابي  ،  اهمیت  از  آموزان 
آموزي دوره ابتدایي، نسبت به سایر دروس  درسي زبانبرنامه

دو   خي  آزمون  )در    آمدهدستبهتوسط  ( ≥05/0Pسطح 
فرضیه    داريمعن بنابراین  و  )است  درك  H0صفر  بین   :

آموزي دوره  درسي زبانآموزان از اهمیت ارزشیابي برنامهدانش
داري وجود ندارد.( ابتدایي، نسبت به سایر دروس تفاوت معني

از اهمیت ارزشیابي  آموزاندرك دانش  نیبیعني ؛ شوديمرد 
،  آموزي دوره ابتدایي، نسبت به سایر دروسدرسي زبانبرنامه

بین ادراك   (5جدول )بر اساس    وجود دارد.  يداريتفاوت معن
برنامهدانش ارزشیابي  اهمیت  از  زبانآموزان  آموزي درسي 

( ≥05/0Pي در سطح )داريمعننسبت به سایر دروس تفاوت 
و    موزان ارزشیابي درس ریاضي آوجود دارد. همچنین دانش

؛ اما  داننديمآموزي  درسي زباناز برنامه  ترمهمعلوم تجربي را  
  تر مهمارزشیابي این درس را از سایر دروس دیگر دوره ابتدایي  

 عنوان نمودند.

 آموزی دوره ابتدایی، نسبت به سایر دروس درسی زبانبرنامهآموزان از اهمیت ارزشیابی . بررسی درک دانش 5جدول 

 فناوان، مورد انتظمر  شجتمگمهجتفناوان،  م زا  اهم د  نمم درس 
 آزمو  خ، دو

 داری،معدسطح  دریه آزادی خ، دو 

 یمض، ر

 75/93 56 اسد بنم م آموزیدرس، زرم  ارزش مر، رننممه 

41/262 3 *001/0 
 75/93 71 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 10 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 238 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

 علوم بجنر،

 75/93 68 اسد بنم مآموزی  درس، زرم  ارزش مر، رننممه 

67/289 3 *001/0 
 75/93 98 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 13 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 196 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

همی  یههج

 آسممن،

 75/93 147 اسد بنم م  آموزیزرم   درس،رننممه  ارزش مر،

24/346 3 *001/0 
 75/93 154 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 21 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 53 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

 رجن، د بنر

 75/93 301 اسد بنم م آموزیدرس، زرم  ارزش مر، رننممه 

65/271 3 *001/0 
 75/93 37 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 9 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 28 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

 هدن 

 75/93 294 اسد بنم مآموزی  درس، زرم  رننممه ارزش مر، 

21/294 3 *001/0 
 75/93 41 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 14 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 26 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

 قنآ  

 75/93 171 اسد بنم م آموزیدرس، زرم  ارزش مر، رننممه 

84/324 3 *001/0 
 75/93 138 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 17 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 49 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

مطملعمت  

 ایتممع، 

 75/93 186 اسد بنم مآموزی  درس، زرم  ارزش مر، رننممه 

57/336 3 *001/0 
 75/93 115 هستدج  م م انجازت یک ره هندو

 75/93 18 بننجم م  کجام  ستمن مطمئن

 75/93 56 اسد بنم م  درس یناارزش مر، 

 اسد.  دار،معد( ≥0/05Pدر سطح ) ⃰
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 گیریبحث و نتیجه
برنامه  اینكه  به  توجه  زبانبا  نگرش  درسي  بر  آموزي 

همه  اشبكه  و  است  استوار  زباني  هامهارتي   صورت بهي 
بنابراین ارزشیابي نیز باید  ؛  شوند يمیده آموزش داده  تندرهم

زیرا  باشد؛  داشته  آن  بر  مبتني  نگرش  و  آموزش  از  رنگي 
ه  شود بارزشیابي آخرین حلقه آموزش و یادگیري است و نمي

ي  هاروشاي آموزش داد و به شیوه دیگر ارزشیابي كرد.  شیوه 
ثبات  فرا  مختلف و  پایایي  از  باید  ارزشیابي  از  ناشي  یندهاي 

تشخیص   به  و  باشند  برخوردار  فردي  هاتفاوتالزم  ي 
تصمیادگیرندگان   خصوص  یمو  در  بیني  یشپ گیري 

شود.هاآموزش  منجر  شاگردان  براي  جبراني  و  ترمیمي    ي 
 و افراد  یدگاهاز د مختلف درسي  هايبرنامه مطالعه و بررسي

درگیر از كه یيها گروه  هايیتموقع در آن اجراي نزدیک 

مدارس  - یاددهي    هستند، درس يهاكالس و یادگیري 

دادهمي  ینترمهم مورد در را مستندي اطالعات و هاتواند 

و  چالش و مسائل ارزشیابي  رفع  حلراهها   مشكالت، 
ابتدایي فراهمدرسي زبانبرنامه  تردیدي نماید. آموزي دوره 

 درسيبرنامه اصلي مجریان عنوانبه معلمان كه ندارد وجود

اجرا  نقش درس، يهاكالس در آن ساختن عملیاتي و در 

 پژوهش فوق، مطالب به عنایت  با .دارند  عهده بر را اصلي

هاي  یدگاهد و نظرات به استناد با تا است كوشیده حاضر
به تبیین ادراكات معلمان  ابتدایي شهر شهركرد  دوره معلمان

دانش ارزشیابيو  از  زبان برنامه  آموزان  دوره درسي  آموزي 
بسترهاي و  بپردازد  نقاط  و توجه براي  را الزم ابتدایي  حل 

  .سازد فراهم درسي و اساسي  برنامه این اجرایي موانع ضعف و
  ها، یيتواناآموزان را به كشف  نتایج حاصل از ارزشیابي دانش

یزي در جهت  ربرنامهسازد و  يمها رهنمون  یتقابلو    هاضعف
  دهد. يمغناي یادگیري و استمرار در یادگیري را مدنظر قرار 

در    نظام اساس  یهپاارزشیابي  بر  ابتدایي  دوره  مختلف  هاي 
فرایند دانشرویكرد  گذر  براي  و  دوره محور  یک  از  آموزان 

محور و مبتني تحصیلي به دوره دیگر بر اساس رویكرد نتیجه
 به دستیابي منظوربهگیرد.  يمبر برنامه درسي ملي صورت  

آموزان كیفي و دانش بخش در معلمان دیدگاه هدف پژوهش، 
 آمدهدستبه نتایج .قرار گرفت ارزیابي مورد در بخش كمي

  به   تنسبآموزان  ك دانشادرا  نیب  داد نشان كمي بخش در
برنامه زبانارزشیابي  معنآموزي درسي  تفاوت  وجود   يداري، 

دانش  دارد. اغلب  شد  مشخص  بههمچنین،  نسبت    آموزان 
 نیهمچنآموزي درك مثبت دارند.  درسي زبانارزشیابي برنامه

دانش ادراك  برنامهبین  ارزشیابي  اهمیت  از  درسي  آموزان 
تفاوت  زبان دروس  سایر  به  نسبت  وجود  داريمعنآموزي  ي 

دانش همچنین  ریاضيدارد.  درس  ارزشیابي  علوم    آموزان  و 
را   برنامه   ترمهمتجربي  زباناز  اما  داننديمآموزي  درسي  ؛ 

  تر مهمارزشیابي این درس را از سایر دروس دیگر دوره ابتدایي  
یز با نتایج این  ن  ينهاوند و یج تحقیق حبیبينتا  عنوان نمودند.

معتقد بودند ارزشیابي توصیفي   ها آن ي دارد،  خوانهمتحقیق  
تر بخشیترضاآموزان  از ارزشیابي كمي براي دانش  مراتببه
تحقیق   موردقبولو   نتایج  با  دیگر،  از سوي  است.  فراگیران 

آموزان و سرفراز، منصورا و طارق در مورد ادراكات كلي دانش
 اینكه به توجه با  ي دارد.خوانهمآموزي  نمعلمان، با رویكرد زبا

 تقسیم مختلفي يهاگروه به  تفكر، سبک نظر از آموزان دانش

متفاوت  يم درس  هر  محتواي  و    با   بنابراین،  ؛استشوند 
یري از راهبردهاي متفاوت ارزشیابي تشخیصي، تكویني  گبهره

و   مجموعي  و  پایاني  و  یوهشو  شفاهي  كتبي،  گوناگون  هاي 
سنج با یک  و همچنین ابزارهاي مختلف نگرش  یابيخود ارزش

برنامه ارزشیابي  تلفیقي در آموزش و  زباننگاه   يآموزدرسي 
 خصوص این در و آموزش فارسي(  انشا  ،نگارش  آموزش امال،)

 در دقیق  كنكاش و متوالي هايیسه مقا  .بود خواهد راهگشا

ادراكات معلمان  بازنمایي  و شناسایي به منجر معلمان دیدگاه
آموزي در بخش كیفي پژوهش  درسي زباناز ارزشیابي برنامه

و سعي شد  نظامبهورود   و كیفي يشناسروش با تا گردید 

 به نسبت هاآن  تفسیر و ادراك عمق و سطح معلمان، معنایي

 شناسایي  بررسي و  آموزيدرسي زبانفرایند ارزشیابي برنامه

در   معلمان  ادراكات  معایب    هطبق  دو شود،  و  محاسن  كلي 
برنامه زبانارزشیابي  محاسن    بندي شد.یمتقسآموزي  درسي 
پژوهي  ي خودارزیابي و كارگاه درسهاتیفعالشامل: گنجاندن  
آموزي، تقویت شخصیت علمي و  زبان درسيدر ارزیابي برنامه
دانش افزایش  پژوهشي  و  و خودباوري،    نفساعتمادبهآموزان 

 درسيي شاگردان در ارزیابي برنامههارغبت توجه به عالیق و  

یج این قسمت پژوهش با نتایج تحقیق نتا  آموزي است.زبان
امیني   و  همكاران،1389وكیلي  و  نامور  همخواني   1389، 

 جاري شیوه ابتدایي،  دوره معلمان ازنظر حال،ینباا  دارد؛

 است. داشته نیز  یبيمعا  زي،آموزبان درسيبرنامه در ارزشیابي

خشم   این از برخي و  ناراحتي  احساس  مانند  معایب 
دلیل  دانش به  تالشگر  سنجش تأثآموزان  ناعادالنه  یرات 

دانش از  برخي  ضعف  بر  معلمان،  تمركز  امال،  در  آموزان 
در  هاآزمون  سنجش  ابزارهاي  دیگر  از  غفلت  و  كتبي  ي 
نتایج این  آموزي را معلمان مطرح ندرسي زبانبرنامه مودند. 

میرزا   تحقیق  نتایج  با  پژوهش  كه    [45]  يمحمدقسمت 
ین موانع مرتبط با معلمان در اجراي ارزشیابي توصیفي  ترمهم

دشوار  در توصیفي كیفي ارزشیابي الگوي اجراي بودن را 

پرور  گزارش نموده است و درس كالس نتایج گل  با   و نیز 
فرد،  و  یفيشر و خلقخوشو    [46]  يناد  [47]  زماني 

موانع  یزن  يحسنو    ي جعفرمیرشاه   آراي،كشتي مورد  در 
 موجود در ارزشیابي توصیفي همخواني دارد.



 

62 

 . 51- 64   صص.:1400 پاناز ه زمستانر   34  ژااژ  2  شماسه 18  دهسه های آموزش و یادگیریپژوهش  نارن  لیم 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.18, No.2, Serial 34, Autumn & Winter 2022, pp.: 51-64. 

 پیشنهادات 
ینه  زم  در زیر پیشنهادهاي پژوهش، هايیافته  به توجه  با

 گردد:يم آموزي ارائهزبان برنامه درسي ارزشیابي
سالمت  ي موقعیتي و ماهیتي  هات یحساسبه دلیل   .1

دانش با    آموزانرواني  انساني    حفظو  كرامت 
یادگیرنده و با توجه به عناصر تفكر، ایمان، علم، عمل  

درسي ملي نیازمند بازنگري  و اخالق مطابق با برنامه
برنامه  راتیتأثدر خصوص   درسي  ناعادالنه سنجش 

 توسط مجریان امر است.

 آموزان تالشگر به با توجه به احساس ناراحتي دانش .2
ضرورتتأثدلیل   ارزشیابي،  ناعادالنه   تا دارد یرات 

تبعات این تشدید از جلوگیري  منظوربه و   مسئله 

 پذیرفته انجام جامعي و مستقل يهاپژوهش بعدي،

 شرایط بهبود و فشار كاهش این براي راهكارهایي و

 شود. گرفته نظر  در آموزان ممتازدانش

تاني  ي پایش به شكل هماهنگ در سطح اسهاآزمون  .3
و   ارزشیابي  در  موجود  موانع  بررسي  جهت  ملي  و 

زبان درسي  برنامه  آموزشي  نظام  آموزي كیفیت 
 برگزار شود. 

معلمان  هاانجمن تشكیل   .4 علمي  و   باتجربهي 
مشاركت دادن معلمان در فرایند تدوین و ارزشیابي  

 ادارات   وآموزي در مراكز استاني  برنامه درسي زبان
 مناطق ایجاد شود.  وپرورشآموزش 

و   .5 طراحي  با  ده سازمانلزوم  ارزشیابي  نظام  ي 
عملكرد    سازوكار ارزشیابي  در  منصفانه  و  دقیق 

آموزان تالشگر و جلوگیري از تشدید ناراحتي  دانش
افزایش   با  عملكرد  كاهش  و  دلسردي  و    هامالكو 

ارزشیابي  هاشاخص ارزشیابي  يجزئي  در  تر 
زبانبرنامه و  درسي  تكویني  ارزشیابي  در  آموزي 

 پایاني دانش آموزان لحاظ شود. 

در امال، معلمان و اولیا از    آموزانجهت تقویت دانش .6
كامل امالهاي  گروهي،  انواع  تصویري،  كردني، 

ي در كالس درس و خانه استفاده  اخهشامشاركتي و  
یک روش براي ارزشیابي   یري تنهاكارگبهنمایند و از  

 آموزي اجتناب كنند.درسي زبانبرنامه

برنامهیوه شاز   .7 ارزشیابي  گوناگون  ابزار  و  درسي  ها 
  ي، عمل  ي، شفاه  ي كتبي، هاآزمون و انواع    آموزيزبان

یست( قضاوت شخصي، نظرات شفاهي  ل)چک  یاههس
جهت هم معلم  رفتار  مشاهده  سیاهه  و  تایان 

 آموزي استفاده شود. درسي زبانارزشیابي برنامه

دلیل   .8 ارزشیابي  اثرات به يتوجهكمبه  ناخواسته 
برنامه زبانتوصیفي   جامع يامطالعه  آموزيدرسي 

ناخواسته و   تأثیرات و پنهان پیامدهاي خصوص در
 اجرا فعلي به ارزشیابي اجراي برنامه از ناشي  منفي

ناخواسته،   منفي اثرات شناسایي با و درآید
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فارسي   درس تحصیلي پیشرفت بر كمي ارزشیابي و توصیفي
آموزان  سال در دزفول شهرستان ابتدایي پنجم پایه دانش 
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