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 پیشگفتار

ارزیابی جامع پایه ششم مقطع ابتدایی از دیدگاه دانشش  حاضر  نگارش اثرهدف از        

کیفیت های که شامل درونداد پسی استفاده از الگویکه با  .بودآموزان، معلمان و مدیران 

پایه ششم به ارزیابی کیفیت جامع دروندادهای  )مدیران،معلمان، دانش آموزان( آموزشی

جامعه آمشاری ایشن    .مقطع ابتدایی از طریق مدیران، معلمان و دانش آموزان پرداخته شد

ان در معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتشدایی شهرسشتان آبشاد    مدیران، پژوهش شامل 

 تصشادفی سرششماری و   که بشه ششیوه نمونشه گیشری     .می باشند1291 -92سال تحصیلی 

 ششامل چشک لیسشت مشدیران     آوری اطالعشات  جمشع ابشزار   .انتخاب شده اند مرحله ای

و  آموزگاران ( برای مدیران،نظرسنجی درباره ی کیفیت آموزشیپرسشنامه محقق ساخته)و

روش آماری پژوهش حاضر آزمون برازش  .دانش آموزان بطور جداگانه ساخته می شود

هشا سشطم معنشی داری    سشواتت  برای کلیه  که.نکویی خی دو و رتبه بندی فریدمن بود

15/1= نمشره  کمتریننتایج یافته های پژوهش نشان دادکه:   .در نظر گرفته شده است 

یادگیری،سبک های مدیریت،کیفیت ارتباطشات معلمشان و   -فرایندهای )یادهیه ب مربوط

دانش  از دیدگاه  مدیران،شیوه های ارزشیابی( پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان آبادان
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مطلوبیت درون دادهای)برنامه درسی، معلمان، دانش آمشوزان، وسشایل    .می باشد آموزان

بشات تشرین    کمک آموزشی( پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان آبادان از دیدگاه مدیران

 نششان  حاضشر  پژوهش نتایج کلی خالصه شکل به .ینه ها داردنمره را نسبت به بقیه زم

 از داد برون و فرآیند داد، درون زمینه)بافت(، نظر مدارس شهرستان آبادان از که دهد می

 .دارد قرار مطلوبی در سطم نسبتاً دانش آموزان وو معلمان  مدیران دیدگاه
 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

است که در جریشان تحشول خشود بشا     نظام آموزش و پرورش نظامی پویا و متحول  

در این زمینه عوامل متعددی نظیر نوسشانات سیاسشی و    .نابسامانی هایی مواجه می شود

ناپایداری اقتصاد جامعه، تضعیف ارزش های اخالقی و دینی و سنتی، تقلیشد و اقتبشاس   

نسنجیده الگوهای آموزش و پرورش غربی، روشن نبودن هدف هشای نظشام آمشوزش و    

سیستم آمشوزش و پشرورش از    .(1281غیره می توانند موثر باشند)عالقه بند، پرورش و 

لحاظ سازمان ها و کارکردهایش، باید هرچند وقت یکبشار در جریشان تحشوتتش مشورد     

بنابراین همسو با تغییرات و تحوتت سازمان ها و نظام های آموزشی  .ارزیابی قرار گیرد

ارزیابی میزان تحقشق اهدافششان احسشاس    وجود ابزاری جهت سنجش عملکرد آن ها و 

پژوهش ارزشیابی اطالعات مهمی را درباره هزینه و فایده و مسائل مربوط بشه   .می شود

ارزشیابی ها همچنین به منظور کمک بشه مشدیران    .برنامه های جایگزین فراهم می سازد

نجام می در اتخاذ تصمیم گیری های مناسب در ارتباط با طرح نیروی انسانی و بودجه ا

پش  بشا ارزیشابی     .بشه نقشل از نصشر و همکشاران(     1115،    1)گال، بشور  و گشال  گیرند

                                                 
1 . Gal, Borg & Gal 
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ها و نظام های آموزشی می توان درمورد موفقیت و عدم موفقیت برنامه های آن  سازمان

ها اظهار نظر کرده تشا در جهشت تشدوین برنامشه هشای آتشی سیاسشت هشای تزم اتخشاذ          

می جهشت تحشول در سیسشتم آمشوزش و پشرورش      پ  از پیشروزی انقشالب اسشال   .گردد

( و 1261)در این زمینه می توان به مطالعات سشهرابی  .مطالعات گسترده ای انجام گرفت

( 1274)مطالعات افشرادی همچشون روحانیشان    .( اشاره نمود1264)شریف خلیفه سلطانی

عشات  امشا نتشایج مطال   .واحدی گرفته شد –واحدی به سالی  –نشان دادند که نظام ترمی 

( حاکی از آن است که همچنان مشکالت 1284)( و ابراهیمی1281)افرادی چون رحمتی

واحشدی   –دوره متوسطه به قوت خود باقی است و نظام آموزش متوسطه نظری سشالی  

نظام آموزش متوسطه جهت تغییشر در نظشام   .نیز در تحقق رسالت خود موفق نبوده است

ست از جمله این که آیشا پایشه شششم آمشوزش     مدیریتی و کالن خود با سواتتی روبرو ا

متوسطه توانسته است به رسالت خود جامه عمل بپوشاند و به اهداف تعیین ششده نائشل   

گردد؟ جهت پاسخگویی به این سوال باید ارزشیابی کلی از پایه ششم ابتشدایی صشورت   

شم ابتشدایی  بنابراین در این مطالعه محقق بر آن شد تا به ارزیابی وضعیت پایه ش .پذیرد

؛ 1شهرستان آبادان بپردازد و وضعیت این پایه تحصیلی را براساس ارزیشابی مشدل سشیپ   

از دیدگاه دانش آمشوزان و دانشش آموختگشان     5و برونداد 4، فرایند2، درونداد1یعنی زمینه

 .مورد بررسی قرار دهد

                                                 
1 . Cipp Model 

2 . context 

3 . input 

4 . process 

5 . product 



 

 

 فصل اول: 
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ریزی در ابعاد مختلف از فرایند برنامه  همرزشیابی به عنوان یکی از مراحل ما      

با توجه به اینکه جوامع بشری با عنایت  .شودریزی آموزشی محسوب میجمله برنامه

ای ترقی و توسعه همه جانبه را به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله ه

یکی  .ندهای بسیاری نقش دارآموزش و پرورش مالک ها و فاکتور در توسعه .پیمایندب

ر آموزش و پرورش سنتی د .از مهمترین آنها نظام ارزشیابی آموزش و پرورش است

تلقی می شود که در  ،یادگیری -ان آخرین حلقه های فرایند یاددهیعنو ارزشیابی به

با توانایی یادگیری متفاوت به کار  زآموزشی برای جدا کردن دانش آمو پایان دوره

یادگیری می دانند  -یادهی ی ناپذیر فرایندرا بخش جدای یابیاما امروزه ارزش .رفت می

و به  .می گیرد به گونه ای مستمر انجامکه همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، 

جای تأکید به طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان 

تغییرات مداوم در نظام آموزشی ایران از طرفی این  .را مرکز توجه خود قرار می دهد

از جمله دانش آموزان  .تاثیرات زیادی را بر جامعه دانش آموزان ایران گذاشته است

مقطع ابتدایی به ویژه پایه ششم ابتدایی که پ  از چند دوره بی توجهی از سوی 
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بیشترین تأثیر را از این  .مسئوتن آموزش و پرورش،مجددأ پایه گذاری شده است

از طرفی دیگر بر اساس، اطالعات حاصل از ارزشیابی برای برنامه  .غییرات گرفته اندت

ریزان درسی و معلمان، بازخوردهایی را فراهم می نماید که آنان می توانند با استفاده از 

آگاهانه ای را اتخاذ  اتبود شیوه های تدری ، خود تصمیماین بازخوردها در زمینه به

لذا .وفقیت خود در پیاده کردن مراحل عمومی آموزش آگاه شوندنمایند و از میزان م

 .توجه به این تاثیرات از سوی مسئوتن و معلمان نظام آموزش ایران ضروری می باشد

 .اولین سال اجرایی شدن این طرح در مدارس ابتدایی کشور است 91-91سال تحصیلی

پیاده شده طرح ا توجه به باشد، بپژوهشگر که خود از معلمان پایه ششم ابتدایی می

نامه ی خود را به پژوهش در در آموزش این پایه بر آن شد که موضوع پایان ارزشیابی

لذا مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که  .خصوص این موضوع اختصاص دهد

وضعیت پایه ششم ابتدایی مدارس شهرستان آبادان را با استفاده از الگوی ارزشیابی 

  .یدسیپ ارزیابی نما

بشه   امروزه نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزیابی هستیم که به هر دانشش آمشوز        

موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیششتر از آزمونهشای    .دیده ی حرمت نگاه کند

پ  آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضشم و سشه بعشدی از رششد      .سنتی نشان دهد

اگشر   .دانشش آمشوز بدهشد قابشل دفشاع مشی باششد        و نگرشارت ها، تواناییها و دانش مه

بایشد دانسشت کشه     .نمی توانیم موفقیت را از شکست متمایز کنیم ارزشیابی انجام نشود،

می توان گفشت کشه    یمی باشد و به طور کلّ کیفیت یک امر نسبی است و انعطاف پذیر 
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عالیّشت فشرد   کیفیت مقطعی نیست بلکه اندیشه ای مستمر است و بشر اسشاس تشالش و ف   

تخصصی بشوده و   جامع اما باید این مطلب را مدنظر داشت که ارزشیابی .انجام می گیرد

مهارت و آموزش بیشتری برای بکارگیری تزم دارد و بیشتر از مفاهیم و کلمات کلیدی، 

بنابراین ارزشیابی تزمه ی برنامه ی آموزشی   .قضاوت برخوردار است ارزش گذاری و

با وجشود   .ورت مستمر انجام پذیرد فعالیها موفقیت آمیز تر خواهد بوداگر به ص است و

می شود که کشورهای دیگر به اهمیشت ایشن   در مدارس مشاهده ارزیابی اهمیت و نقش 

کشه   .موضوع پی برده و تحقیقاتی را در این زمینه در سطم مدارس خود انجشام داده انشد  

از جملشه در مشدارس مقطشع ابتشدایی      .متأسفانه در تحقیقات داخلی کمتر دیده می شود

این موضوع کمتر مورد بررسی  .انجام نشده استوهشی با این عنوان شهرستان آبادان پژ

 اثشر و مورد تحقیق محققان قرار گرفته و این مسئله از ضرورت های پشرداختن بشه ایشن    

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 فصل دوم: 

 مبانی نظری 
 

 

 

 

 

 

 




