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 چکیده
اخیار تیییاراز زیاادی داشاته ادا ا در ارزشایابی        هاای  در دههتخصصی در علوم تربیتی  ای حوزه عنوان بهارزشیابی آموزشی 

دو مناقشاه وجاود داشاته ادا ا طرفاداران       آموزشی دو پارادیم عمده کمی و کیفی وجود داشته و همواره بین طرفداران ایان 

توصایفی   هاای  داده آوری جما  طرفداران پاارادایم کیفای باه     که درحالیگیری و نمره دهی توجه دارند، اندازه به پارادایم کمی 

ه دانتی کا   اصاطال   باه هستندا بیش از یک دهه از جایگزینی ارزشیابی کیفی در مقط  آموزش ابتدایی با ارزشایابی   مند عالقه

ا هدف این مقاله نقد حاذف نماره در ارزشایابی پیشارف  تحصایلی      گذرد میشاخصه بارز آن ادتفاده از نظام نمره دهی اد ، 

و نظاراز موافقاان و مخالفاان     و کیفای نظری موجود در ارزشیابی کمای   های دیدگاهمروری بر این رادتا، ان بودا در آموز دانش

جنا   دارانجام   کاه  مبانی نظری پاووهش نشاان داد   مرورحاصل از  شواهدم شدا دیستم نمره دهی و ارزشیابی توصیفی انجا

و  تار  کاملتصویر  تواند میترکیب این دو دوق داده اد  که  گیری نتیجهرا به  دو گروه نظران صاحبکمی و کیفی  های پارادایم

م با تصویر ناقصی روبرو خواهیم شد، و اگار  کیفی را کنار بگذاری های شیوهان به دد  دهدا اگر آموز دانشاز یادگیری  تری دقیق

 ،ا بناابراین باشاد  نمای قابال دفاا     ، رویکرد ارزشیابی بدون نمرهنتیجهدرنمره را حذف کنیم، ارزشیابی نادقیقی خواهیم داش ا 

ن از مزیا   ادتفاده بجا از ارزشیابی توصیفی و نظام نمره دهای، بتاوا  و  رویکرداین دو  های روشترکیب  که با شود میپیشنهاد 

 شدا مند بهرههردو 
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 مقدمه .1

یاک حاوزه    عناوان  باه ، 6ا ارزشایابی آموزشای  شاود  مای یکی از عناصر اصلی آموزش و برنامه دردی قلمداد  0ارزشیابی

، شاکل گرفا  و در   1میالدی، با تالش رالا  تاایلر  0341تا 0311های داللوم تربیتی، در فاصله تخصصی جدید در ع

مختل  علوم تربیتی توجه خاود را   های حوزهقرن بیستم میالدی رونق بیشتری یاف  و جمعی از متخصصان  21دهه 

عی به خود گرفته و به اخیر شکل جام های دهه(ا دنجش آموزشی در 0123به این حوزه معطوف داختند )کیامنش، 

 (ا 0134، آبادی لط تربیتی شده اد  ) -در دنجش روانی ای تازه های نوآوریدنبال آن در چند دال اخیر 

کاه   ای گوناه  باه به یک صف  معاین   یعنی شیوۀ نسب  دادن یک عدد، 5گیری اندازه(، 6110) 4تعری  نیتکو بنا به

قواعدی برای نساب  دادن اعاداد باه     دربرگیرنده گیری اندازه ا برخوردار اد یصفتاز  ای درجهنشان دهد شخص چه 

 طورمعماول  باه ان آماوز  داناش یاادگیری   گیاری  اندازهکمی  نشان دهدا  صورز بهرا  ها آنکه  ای گونه بهاد   ها ویوگی

باه معنای تحلیال جاام  و      2جدیاد، دانجش   هاای  دیادگاه  بر اداس(ا 0130نمره به آنان اد  )دی ،  شامل دادن

شاامل   0(، دنجش کالدای 6110) 7(ا به باور کاوچاک 0134، آبادی لط ) باشد میعملکرد اختصاصی فرد  انبهچندج

 3(ا کرانباا  0130ان ادا  )باه نقال دای ،     آموز دانشدرباره یادگیری  گیری تصمیمبرای  موردنیازتمامی فرایندهای 

ره یاک برناماه آموزشای تعریا  کارده ادا        درباا  گیاری  تصامیم  منظور بهو کاربرد اطالعاز  آوری جم ارزشیابی را 

دنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسۀ نتایج حاصال  »نیز به معنی  01(ا ارزشیابی پیشرف  تحصیلی0170)کیامنش، 

آموزشای معلام و    هاای  فعالیا  کاه آیاا    بااره  درایان  گیری تصمیم منظور بهآموزشی،  شدۀ تعییناز پیش  های با هدف

ادا  )دای ،    شاده  تعریا  « و به چاه میزانای   اند بوده آمیز موفقی ان یا دانشجویان زآمو دانشیادگیری  های کوشش

 (ا060

، اماا در دانجش ابزارهاای    شود میبا ادتفاده از آزمون انجام  صرفاً گیری اندازه، دازد میمقایسه مفاهیم باال روشن 

دروکار دارد اما دنجش الزاماً به کمیا    کمی عموماً با  گیری اندازها رود میاطالعاز به کار  آوری جم مختلفی برای 

(ا دانجش  0130داروکار دارد )دای ،    باکیفیا  با کمی ، و ارزشیابی  گیری اندازه(ا 0130)دی ،  شود میمنحصر ن

را مشاخص   هاا  ویوگای ارزشایابی، ارزش آن   که درحالیبرخوردار اد ،  هایی ویوگیکه شخص از چه  کند میمشخص 

که مقدار یک ویوگی عاطفی چقدر اد ، اما ارزشایابی درباارۀ مقادار آن     کند میعیین مثال دنجش ت طور بها کند می

باا متییرهاای کمای و در دانجش عاالوه بار        گیاری  انادازه (ا در 6111، 00)آندردون و باورک  کند میویوگی داوری 

درجاه یاا    ازنظرکه ، متییری اد  06کمی، با متییرهای کیفی نیز دروکار داریما در این رادتا، متییر کمّی متییرهای

جانسون متییری اد  که در نو  متفاوز اد  )  ،01ا متییر کیفینفس عززا مانند معدل، و دطح کند میمقدار تیییر 

ی کیفای از حاروف   هاا  ویوگای ا برای ثب  شود میغیر از عدد ادتفاده  از  ها آنو برای ثب   (،0135، 04و کریستنسن
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 هاای  اشتباه(ا نحوه تحلیل و ادتدالل فرد، روش تفکر، نو  و چگونگی 0104 )فراهانی، شود میالفبا و کلماز ادتفاده 

 ااند ددتهیادگیرنده از این 

دیگر مثل وراث  یاا محای ،    های دوگانهدر ارزشیابی، با دو پارادایم عمده کمّی و کیفی مواجه هستیما مشابه همه 

کمّی و  های پارادایمهم وجود داشته اد ، که به جن   بین طرفداران این پارادایم« 0این یا آن»علم یا ثروز، منازعه 

؛ 0331، 6کمّی و کیفی به اوج خاود رداید )گوباا    های پارادایمجن   0301اوایل دهه ، که طوری بهکیفی معروف شدا 

دهه بسایاری از طرفاداران رویکارد کمای و      در این(ا 0135، به نقل جانسون و کریستنسن، 0330، 1تشکری و تدلی

(ا در جریاان نازا  باین طرفاداران     0135برتر ادا  )جانساون و کریستنسان،     ها آنکه رویکرد  کردند میا کیفی ادع

یاا   ها بینی جهاندو رویکرد به دلیل تفاوز در  گفتند میبودند که  4رویکرد کمی و کیفی، برخی مودوم به ناب گرایان

ار گیرندا وضعی  این، یا آن، بادین معنای کاه یکای     قر موردادتفاده باهم توانند نمیمرتب  با هر رویکرد،  های فلسفه

نامیاده شاده ادا  )جانساون و      5قرار گیرد، شیوه کّمای یاا کیفای، ناه هار دو، قضایه ناداازگاری        موردادتفادهباید 

 (ا 0135کریستنسن، 

د، اندازه ادتوار اد ا مطابق این دیدگاه، هرگاه صفتی وجود داشته باش 2دنجی روانپارادایم کمّی برمبنای دیدگاه 

هاوش،   گیری اندازهکردا مانند  گیری اندازه توان میبر آن کمیتی قائل شد، یعنی  توان میمعینی بر آن مترتب اد  و 

 تاوان  مای کمّای   صورز بهرا  ها آنمختل  که نتایج  های آزمونادتعداد و یادگیریا طرفداران این نظریه به ادتفاده از 

پای   اد ا ایان دیادگاه در   گرفته شکل 7کل هیئ دیدگاه طر  و  بر پایهادایم کیفی بیان کرد، عقیده فراوان دارندا پار

امکانااتی کاه    و ها روشاز خصایص فرد به دد  آوردا ادتفاده از تمامی  ای کنندهکه تصویر جام  و توصی   آن اد 

باه  م تصویر جاامعی از وی  ، درانجاگذارد می ارزشیابیی فرد، اطالعاز مهمی در اختیار پووهشگر و ها ویوگیدر مورد 

، دو نو  شیوه ارزشیابی به وجاود آماده ادا ا    در باال مورداشارهدو پارادایم  بر اداس ا(0121شریفی، ) دهد می دد 

کمّی متکی اد ا دومی، ارزشیابی  های دادهو  ها روشمبتنی بوده و بر  دنجی رواناولی، ارزشیابی کمّی که بر دیدگاه 

 های روشاداس،  به راینداردا  تأکیدکیفی  های دادهکل بوده و بر  هیئ ن دیدگاه طر  و کیفی که خادتگاه نظری آ

کیفای،   هاای  روشعاددی؛ و   صاورز  باه اطالعااز   آوری جما  کمّی،  های روش دوددتهفراهم آوردن اطالعاز، شامل 

 (ا 0123کالمی هستند )کیامنش،  صورز بهاطالعاز  آوری جم 

ورد کیفی  آموزشی از حدود اوایل دهه هفتاد هجری شمسای، توجاه باه کیفیا      موجود در م های چالشبه دلیل 

عنصری مهام   عنوان بهبه خاطر نقش ارزشیابی  در این رادتا،آموزشی، یکی از مسائل ادادی نظام آموزشی ایران شدا 

محورهاای تیییار    در بهبود کیفی  آموزشی، در نظام ارزشیابی ِمقط  ابتدایی تیییراز ادادی صورز پذیرف ا یکی از

 باه دنباال  (ا 0107بود )حسنی و احمدی،  3( به مقیاس ترتیبی61-1) 0ای فاصلهدر ارزشیابی توصیفی، تیییر مقیاس 

کامل کنار گذاشته شاد، کاه باه حاذف نماره       طور بهدر دوره ابتدایی  00و نظام نمره دهی 01این تیییر ارزشیابی کمی

 ا  باشد میهم دنجش کمی و هم دنجش کیفی  دنجش آموزشی، شامل که درحالیمشهور گردیدا 
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درواق ، در جریان تیییر در نظام ارزشیابی دوره ابتدایی ایران، قضیه نادازگاری بین رویکرد کمی و کیفی در عمال  

نظام ارزشیابی ما رویکرد این، یعنای ارزشایابی کیفای، و ناه آن،      گیرندگان تصمیماد ا یعنی برنامه ریزان و  داده ر 

مادرس   عناوان  باه که از ابتدای اجرای برنامه تیییر در ارزشیابی ا به باور نگارنده اند کردهشیابی کمی را اتخاذ یعنی ارز

تیییر در نظاام ارزشایابی آموزشای دوره     در فرایندهمکاری نموده اد ،  وپرورش آموزشتوصیفی با  -ارزشیابی کیفی

بار   اد ا بنابراین، انتقااداتی  شده اغراقموزشی تا حد زیادی ابتدایی، در مورد نقش منفی احتمالی نمره در ارزشیابی آ

مهام   دؤالدنجش آموزشی، شامل هم دنجش کمی و هم دنجش کیفی اد ا ، چراکه حذف کامل نمره وارد اد ا

کامال   طاور  بهو مجریان ارزشیابی توصیفی به ادتناد کدام مبنای نظری و علمی، نمره را  گذاران دیاد  این اد  که

 با توجاه ، هدف اصلی این مقاله، نقد حذف نمره بنابراین ااند نمودهاده، و نظام ارزشیابی را از مزایای آن محروم کنار نه

در ایان   اادا  برای ترمیم نقص به وجود آمده  حلی راهو ارائه ، نظران صاحببا ادتناد به نظر در ارزشیابی  آن به نقش

از نماره   صارفاً داشته، آیاا مشاکل    هایی نارداییاد  که: اگر ارزشیابی  دؤاالزرادتا این مقاله به دنبال پادخ به این 

بایاد   یاک  کادام شاود؟ ارزشایابی کمای، یاا کیفای،       کناار گذاشاته  کامال   طور به ای نمرهبوده اد ؟ و باید ارزشیابی 

راه دومی وجود  اینکه آیاقبلی کنار نهاده شوند؟ و  های روشجدید باید  های روش؟ آیا با آمدن قرارگیرد موردادتفاده

 قرار گیرند؟   موردادتفادههر یک در جای خود و در نقش مکمل ندارد که این دو شیوه، 

 

 روش پژوهش .1-1

از روش  هاا  داده آوری جما  برای  اد ا شده ادتفاده 6انتقادیا رویکرد باز نو  روایتی،  0مروریمطالعه از روش  در این

، هاا  کتااب شاامل  ادبیااز و پیشاینه پاووهش    کلیدی،  های واژهتفاده از با ادابتدا در این رادتا،  اادتفاده شدادنادی 

که مالک ورود به پووهش داشتند، انتخاب شادندا   هایی آن، شنادایی اینترنتی های پایگاه ومقاالز مندرج در مجالز 

داف پاووهش  ددتیابی به اه اطالعاز الزم برایو  قرارگرفته برردی و موردمطالعه دق  بهدپس، مبانی نظری پووهش 

 اقرار گرف  موردادتفادهو  گردآوریآن  های دؤالو پادخگویی به 

 

 پژوهش های یافته .3

، نشان شوداز رویکردهای کمی یا کیفی باید در ارزشیابی ادتفاده  یک کدامکه  دؤالبرردی مناب  جه  پادخ به این 

از طرفای،   ا(0)جادول   قاط قوتی هستندای نداد که هر یک از رویکردهای کمی و کیفی در کنار نقاط ضع  خود، دار

گذاری یعنی برگردان اطالعاز توصیفی باه اعاداد   ، نمره1دانتراک ازنظرو ارزشیابی رابطه وجود داردا  گیری اندازهبین 

ترکیاب   بااهم ان خاود را  آماوز  دانشیادگیری و پیشرف   ۀدربار آمده دد  بهنمره گذاری، اطالعاز معلم در  (ا0130)

، 4)کروکشاانک  کناد  مای نماره منظاور    صاورز  بهوری نموده و نتیجه را دا پیشرف  آنان ۀآن دربار اداسبر و  کند می

اره پدیاده آموزشای   ، ارزشایابی آموزشای باه قضااوز دربا     (0137به بااور بازرگاان )   (ا6112، 2، و متکال 5جنکینس

باه قضااوز    ازآن پاس ا انادازه گرفا  و   ر ماوردنظر میزان صف   گیری اندازهاز با ادتفاده منظور باید  ا بدینپردازد می

 و ارزشیابی آموزشی رابطه زیر برقرار اد :  گیری اندازهبین درواق ، پرداخ ا 
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 = ارزشیابیگیری اندازهقضاوز + 

 

ی صفاز کمای و کیفای   ها ویوگیکه آیا نمره باید از ارزشیابی حذف شود یا خیر، ابتدا  دؤالبرای ردیدگی به این 

ی خاص خود را ها ویوگیصفاز کمی و صفاز کیفی هر یک  ،دهد مینشان  0گرف ا جدول شماره د مقایسه قرار مور

 (ا 0104)فراهانی، دارند 

 

 ی صفات کمّی و کیفی در آموزش، پژوهش و ارزشیابیها ویژگی: مقایسه 1جدول 

 ی صفات کیفیها ویژگی ی صفات کمّیها ویژگی

 و نسبی حرک  به دم  نسب   حرک  به دم  مطلق و ثباز

 نو ، چگونگی و حال  دق ، مقدار و اندازه

 ذهنی و وابسته به فرد عینی و مستقل از فرد

 مبهم، پیچیده و دوپهلو صریح، داده و واضح

 و پراکندگی نظر اختالفدارای  و اجما  موردتوافق

 ای رتبهدنجش با مقیاس ادمی و  و نسبتی ای فاصلهبا مقیاس  گیری اندازه

 غیر پارامتری های روشتحلیل تود   آمار پارامتری های روشتحلیل با 

 
ی کمّی با کیفی متفااوز  ها داده، حجم اطالعاز نهفته در دهد میکیفی نشان  های دادهکمّی با  های دادهمقایسه 

کیفای  ی ها داده، اما دازند میی کمّی حجم بیشتری از اطالعاز را در قالب عدد و رقم فشرده و تلخیص ها دادهاد ا 

باه   تواناد  میمتخصص  که نحوی به، گذارند میو کمتر عددی در اختیار  خورده دد کمتر  صورز بهاطالعاز فراوانی را 

ادا ، اماا    تار  آمادهو ادتفاده  گیری تصمیمداده کمّی برای  ،فراخور موضو  در اطالعاز دخل و تصرف نمایدا بنابراین

ا به هماین علا  اطالعااز کمّای بارای عماوم       دهد میکاربر اطالعاز  داده کیفی قدرز مانور و دخال  بیشتری را به

الزم داردا  کاارگیری  باه بوده و مهارز و آموزش بیشتری بارای   تر تخصصیو مفیدتر اد  و اطالعاز کیفی  تر فهم قابل

مفااهیم و   و تحلیل آن نیز کمتر بار عادد متکای ادا  و بیشاتر از      شود میارائه  ها واژهداده کیفی در قالب مفاهیم و 

گردآوری نیز ایان تماایز حاائز اهمیا       های روشابزار و  ازنظرو قضاوز برخوردار اد ا  گذاری ارزشکلماز کلیدی، 

ادا ا اماا    شاده  تعیاین از قبل  های پادخعینی یا ادتاندارد با  های آزمونی کمّی معموالً ها داده آوری جم اد ا ابزار 

 نگااری  واقعه، ای مشاهده، ای مصاحبه های روش، ها دنجو نگرش  ها پردشنامهی کیفی از طریق ابزارهای ذهنی، ها داده

، برردای منااب  نشاان داد، نظاام نماره دهای       وجاود  باااین (ا 0104)فراهانی،  شوند میوری روزانه گردآ های گزارشو 

 مخالفان و موافقانی داردا

ان باا گارفتن نماره،    آماوز  داناش و  گاذارد  مای مخالفان نمره معتقدند، دادن نمره بر فرایند یاادگیری اثار منفای    

، 6)بلاک  نمایاد  مای مناداب پیشارف     0ان از طریاق باازخورد  آماوز  دانشها را فراموش خواهند کردا یادگیری رهنمود

، ارائه نمره صارف ضامن ایجااد رقابا  و اضاطراب، یاادگیری و پیشارف  تحصایلی         دارند می(ا مخالفان اظهار 6114

 نمایاد  مای منتقال ن  آماوز  داناش یری ا نمره اطالعاز دقیقی از چگونگی یاادگ دهد میار قر الشعا  تح ان را آموز دانش

ارائاه   و والادین  آماوز  داناش وشنی را باه  (ا نظام نمره گذاری قادر نیس  گزارش مشرو  و ر0107سنی و احمدی، )ح
                                                           

1 . feedback 

2 . Black, P. 
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ه آیاا در تلفا ، در رعایا     ک دانند نمیوالدین و حتی خود او  گیرد میکودکی که در خواندن، نمره هفده  ،مثالًنمایدا 

نماره ایان    هاای  محدودی یکی از  6ادالوین (ا به نظر6116، 0و یا در چه مورد دیگری مشکل دارد )بودتون ها نشانه

ا گاذارد  مای ند، اطالعاتی در اختیار نآن را انجام ده توانند میو چگونه  دانند میان چه آموز دانشکه اینباره دراد  که 

انجام دهد یا برای پیشرف  کردن باه چاه چیازی نیااز      تواند می کاری چهکه  گوید نمیوزگاران او نمره به والدین یا آم

 (ا0130کجا هستند ) او در های ضع و  ها یا قوزدارد و 

ماالک اصالی اعتباار آن     تاوان  مای و آزماون را ن  گیاری  انادازه به باور منتقدان نظام نمره دهای، دقا  تکنیکای    

از  ای خالصاه ا بلکاه بایاد   پارکنیم  بساته  زبانخشک و  های نمرهان را با آموز دانش های مهکارنادانس ااکافی نیس  که 

، آباادی  لطا  ان را نیز در کارنامه تحصیلی او ثبا  کنایم )  آموز دانشآموزشی متنادب با رشد و پیشرف   های فعالی 

، برای کسب نمره با پدیده فشار ندک می( ادتفاده 1-61) ای فاصلها در نظام ارزشیابی نمره محور که از مقیاس (0134

نهادی روبرو هستیما پیشرف  در نمره خالصه و کادته شده و نمره نماد موفقی  اد ا به هماین علا  کساب نماره     

ادا ا   فشار تح از ناحیه والدین، مدرده و معلم برای کسب نمره  آموز دانششده اد ا  داز درنوش بسیار حساس و 

تربیتای ارزشامندی هساتند کاه کودکاان       هاای  فرصا  نمره، ناتوان از فاراهم نماودن    فشار تح مدرده و معلم نیز 

باه   رداانی  اطاال  شایوۀ   تارین  معماول ، ها نمرهگزارش  (ا0107، و احمدی)حسنی  ند در مدرده داشته باشندتوان می

اطالعاز محادودی   تنهایی به ها نمرهدر کالس اد ا واقعی  این اد  که  آموز دانشوالدین دربارۀ پیشرف  و عملکرد 

شامل اطالعااتی   ندرز بهو  دازند میاطالعاز اندکی فراهم  آموز دانشو دربارۀ چگونگی یادگیری  گذارند میدر اختیار 

، والدین نیاز به تصاویر  ها محدودی ا به دلیل وجود این شوند می آموز دانشدربارۀ انگیزه، همکاری و رفتارهای کالدی 

 (ا 0130، دارند )دانتراک، دهند میدربارۀ فرزندانشان ارائه ، ها نمره ازآنچهی تر کامل

پاایین   یهاا  نمرهآنان که  ویوه بهان، آموز دانشباور دارند که نمره موجب دلسردی بعضی از  حذف نمرهطرفداران 

قیا  را  را ترغیب و خال کاری دازش؛ دهد میان را افزایش آموز دانشهمکاری، رقاب  میان  عوض بها شود می، گیرند می

چندان ایاده آلای نیساتند     های مشوق ها نمره(ا به نظر منتقدان نمره، دلیل دیگری که 0136)دی ،  کند میدرکوب 

ان زرنا   آماوز  داناش ی باال برای ها نمره، گرفتن درواق ادتوارندا  ای مقایسه های مالک بر اداساین اد  که معموالً 

را بگیرنادا درنتیجاه، برخای از     هاا  نماره ایان   توانناد  مای  دختی به ان ضعی آموز دانش که درحالینسبتاً آدان اد ، 

ان ضاعی  ناامیاد شاده و ددا  از تاالش      آماوز  دانشو برخی از  کنند می خودکاران زرن  کمتر از توانایی آموز دانش

یجاۀ  ، و یا احساس شود نتیجۀ توانایی اد  ناه نت آید میا پاداشی که خیلی راح  یا خیلی دخ  به دد  دارند برمی

 (ا 0130تالش، برانگیزندۀ منادبی نیس  )ادالوین، 

ی پایین بدهند، زیرا ها نمرهان آموز دانشانتقاد دیگر به نمره دهی این اد  که برخی از معلمان دود  ندارند به 

 شاکلِ  باه  ویاوه  باه ا اما منتقدان معتقدند که تورم نمره، دهد میمعتقدند که این کار عالقۀ آنان به یادگیری را کاهش 

 توانناد  مای کاه آناان    کناد  مای ان این باور غلا  را ایجااد   آموز دانشی باال برای عملکردهای معمولی، در ها نمرهدادن 

؛ نماره دهایِ رقابا  طلباناه، از     گویناد  میی خوبی بگیرندا منتقدان ها نمرهعمل کنند و  هم آنهایش تواناییاز  تر پایین

ان را از طریاق کماک باه    آموز دانشهستند که  تری دازنده های ارزشیابیار ا این افراد، طرفدکاهد میاهمی  یادگیری 

عینی برای پیشرف  و ایجاد بازخوردهای مثب ، تشویق به انجاام بیشاترین    های روششنادایی ، هایشان تواناییدرک 

کاه   کند میرغیب دردی تان را به مطالعۀ آموز دانشفق  اغلب که نمره دهی،  کنند میا منتقدان اشاره کنند میتالش 

 (ا0130موضو  آزمون اد  )دانتراک، 
                                                           

1 . Boston .C 

2 . Slavin, R. E 
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و مفیادتر ادا  و اطالعااز کیفای      تار  فهام  قابال باورند که اطالعاز کمّی برای عموم  به راینمدافعان نمره دهی     

 از تار  عینای  دقیاق و ( هاا  نمره) ها گیری اندازهالزم داردا  کارگیری بهبوده و مهارز و آموزش بیشتری برای  تر تخصصی

، )دای   دهاد  مای ارزشایابی دردا  را تشاکیل     زیربنای گیری اندازه اتفسیرپذیرندکمتر  کالمی هستند و های عبارز

 آوری جما  یک جریان  صرفاً گیری اندازه( آورده اد ؛ 0307) 0( به نقل از ورتن و داندرز0134) آبادی لط (ا 0176

ابازاری کلیادی در    گیاری  انادازه ا پاردازیم  میرزشیابی و داوری به تعمیم و ا ها آنکه با ادتفاده از  (ها نمرهاد  ) داده

 د اپووهش و ارزشیابی ا

ا کنناد  مای آگااه   فرزندانشانعادی مدارس، والدین را از فعالی  تحصیلی  های ارزیابیموافقان نمره باور دارند انوا       

کماک   آماوز  داناش را بدانند و بتوانند باه   اُف  کنند، ممکن اد  والدین عل  آن آموز دانشی ها نمرهبرای مثال، اگر 

 دهد میاطال  ان و والدین آموز دانشبه آموزگاران،  ها نمره(ا امتحاناز و 0130کنند به مسیر اصلی برگردد )ادالوین، 

در مدرده آگااه شاوند باه     فرزندانشانا والدین برای اینکه از وضعی  کنند میان چگونه در مدرده عمل آموز دانشکه 

ا گاهی مادارس بارای تعیاین داطح     شود میارتباط مدرده با خانه محسوب  نوعی به ها نمرهنیاز دارندا معموالً  اه نمره

 (ا0330، 6و امتحاناز نیاز دارند )دمپستر ها نمرهان، به آموز دانش

هنمود زیااد،  ا اغلب والدین بدون رکنند میتقوی  خانگی غیرردمی ایجاد  های دیستم، ها نمرهمدافعان معتقدند،      

، و بدین ترتیب، نمره را به مشاوقی  کنند میی خوب تقوی  ها نمرهطبیعی فرزندان خود را برای به خانه آوردن  طور به

 (ا0130)ادالوین،  شوند میی برای کار خوب داده پاداش عنوان بهی عالی ها نمرها درواق ، کنند میمهم و مؤثر تبدیل 

بازر    ازحد بیشنمره  های آدیبکه آیا همه مشکالز از نمره اد ؟ و یا موضو   دؤالمربوط به این  های برردی    

نماره گاذاری وجاود دارناد ناه در ذاز       هاای  روشکه، مشکالز منسوب به نماره در  اد ؟ نشان داد  شده دادهجلوه 

وجاود دارد اماا   مقداری خطاا   گیری در اندازه(ا 0136، و حل مشکالز موجود نیاز به حذف نمره ندارد )دی ، ها نمره

ناشای از   ،نماره  های آدیبو آزمونگر اد ا  ارزشیابیو مسئولی  تالش برای کاهش خطاهای عمدی و منظم، وظیفه 

بار  و  شاود  مای در قالاب ارزشایابی تلقای     گیری اندازهکاربرد نابجای آن اد  تا خود آنا بدین معنی که گاهی نتایج 

ا مانند زمانی که به خااطر نماره پاایین    گیرد میصورز  گیری صمیمتآن بدون داشتن مالک و معیار، قضاوز و  اداس

بارهاا اضاطراب را    نظاران  صاحبا گردد میمحصلی، او و نه نظام آموزشی و شرای  موجد این نمره، درزنش و شمات  

 ریگیا  انادازه ا گااهی نیاز ارزشایابی در حکام     اناد  دادهنسب  دادن به نمره و امتحان به پیامدهای آن نساب    جای به

تنازل   هاا  دادهی کیفی و مفید تبدیل به ارقام و اعداد کمّی شده و دطح کاارآیی و اداتفاده   ها دادهو  شود میادتفاده 

ایان خطاهاا    منشاأ ارزشیابی با مقوله ارزشیابی علمای   و مدیران مجریان، کنندگان تهیهانش و مهارز اندک ا دیابد می

 تنهاایی  باه  گیاری  انادازه ول مهجور برای دنجش عملکرد فراگیار از  که به ق ردد میا این خطا وقتی به اوج خود اد 

 (ا 0104ادتفاده شود )فراهانی، 

خود آن، ایان ادا    و نه  گردد میمنادب از نمره بربه ادتفاده نا بازهمیکی از عوارض جانبی نظام نمره گذاری که 

تشویق شوندا یکای از دالیلای کاه     کوشش برای یادگیری، در جه  کوشش برای کسب نمره جای بهکه یادگیرندگان 

غلا  نماره گاذاری آناان      های روشبعضی از معلمان و  های آزموندطح پایین  شود مینمره بر یادگیری ترجیح داده 

ان آموز دانش، کنند میدرس تأکید  اهمی  کمکه بر حف  جزئیاز تعیین شوند ی های آزمون بر اداس ها نمرهاد ا اگر 

در حافظۀ خود انباشته نمایناد و   وار طوطیمطالب را  ها نمرهبرای گذراندن امتحاناز و کسب  صرفاًتا  شوند میتشویق 

 (ا 0136را فراموش کنند )دی ،  ها آنبالفاصله پس از امتحان 
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نمره دهی بیشتر متوجه چگونگی ادتفاده از نماره باوده و باه اداتفاده صارف از آن       های آدیبنشان داد  ها یافته     

حجم بزرگی از اطالعااز داطح پاایین را     صرفاًاگر »( آورده اد : 6114) 0این نکته وولفلک تائیدا در ودش میمربوط 

 کاه  وقتای آزمون کنید، ممکن اد  یادگیرندگان را به انتخاب بین یادگیری پیچیده و نمرۀ خوب مجبور داازیدا اماا   

ا« شاوند  مای  چیاز  یاک شش برای یاادگیری  ، کوشش برای کسب نمره و کوکند میرا منعکس  دار معنینمره یادگیری 

دنجش و ارزشیابی  نظر متخصصان(، نیز از نمره و نمره گذاری دفا  نموده و با ادتناد به 0130(ا دانتراک )522)ص

 منادب از نمره به گونۀ زیر بیان نموده اد : موردادتفادهپیشرف  تحصیلی نظر خود را در 

ان، معلماان، و عاماۀ ماردم    آماوز  داناش  ودیلۀ بهی مهمی هستند که ها انهنشدر جامعۀ ما )جامعۀ آمریکا(  ها نمره»

کاه   کنیاد  مییا نه و یا اینکه فکر  پسندید میاز اینکه شما شکل فعلی نمره گذاری را  نظر صرفا شوند میجدی گرفته 

جادی بگیریاد و آن را باه     انتاان را آموز دانش، نمره گذاری بینی پیشقابل  ای آیندهکامالً باید تیییر کند، الزم اد  تا 

ان آماوز  داناش بارای پااداش دادن یاا تنبیاه کاردن       هاا  نمرهان عادالنه باشد انجام دهیدا از آموز دانششکلی که برای 

ان را بار پایاۀ اینکاه    آماوز  داناش ی هاا  نماره یا نها همواره  آید میاز اینکه از آنان خوشتان  نظر صرف –ادتفاده نکنید 

قارار دهیاد و بارای ایان منظاور از شاواهد عینای مرباوط باه یاادگیری            اند گرفتهی یاد موضو  دردی را به چه خوب

 ا«ان ادتفاده کنیدآموز دانش

 

در برردی مناب ، شواهدی که قاطعانه از حذف نظام نمره گذاری حمای  کند، مشاهده نگردیدا با دق  در نظاراز  

کمای انتقاادی    های روشنسب  به  نظران صاحب ر جاهکه  شود میمنفی احتمالی آن روشن  تأثیرازمنتقدان نمره و 

با ادتفاده صرف از نمره مخالفا    صراح  به ها آناین انتقاد متوجه چگونگی ادتفاده از آن بوده اد ا اکثر  ،اند داشته

، گیاری  ازهاناد نمره دهی از ذاز نمره نیس ، بلکه از نمره و  نظام به منسوب  های ناردایی اکثر آنانا به اعتقاد اند نموده

ا با توجه دقیق به مفهاوم ارزشایابی تکاوینی و    برند میکار  نابجا بهنامنادب و  طور به آن رایا انتظار نادرد  دارند، یا 

احتمالی ناشای از   های آدیبجلوی  تواند میخود  در جایکه کاربرد نمره در  شود میتراکمی و اهداف هر یک روشن 

 کاربرد نابجای آن را بگیردا 

هادف ارزشایابی تکاوینی     که درحالی، کنند میتکوینی ادتوار  های ارزشیابی بر اداسرا  ها نمرهبرخی آموزگاران       

نتایج ارزشایابی   ازآنجاکه(ا 0130تشویق و فراهم کردن بازخورد بوده، و نمره گذاری در آن جایگاهی ندارد )ادالوین، 

، بهتر اد  رود میو تعیین نواقص روش آموزشی معلم به کار  عمده برای واردی پیشرف  یادگیرندگان طور بهتکوینی 

ان آماوز  داناش در گازارش پیشارف     ها نمره(ا منظور کردن 0136نمره گذاری ادتفاده نشود )دی ،  منظور به ها آناز 

  کاه  کامالً آشاکار ادا  » گوید می(، طرفدار دیگر نظام نمره گذاری، 0130مثالی از ارزشیابی تراکمی اد ا ادالوین )

اجرای ارزشیابی تراکمی به هر شکلی الزم اد ، و در اکثر مدارس شکل غالب این ارزشیابی اداتفاده از ناوعی نماره    

مختلا  از قبیال ارتقاای     هاای  تصامیم (ا هدف ارزشیابی تراکمای هام نماره دادن و اتخااذ     400)ص « گذاری اد 

طار  آموزشای معلام ادا ا      اثربخشای هام تعیاین    ، و دادن امتیازهای تحصایلی و باالتر های کالسان به آموز دانش

 التحصایل  فارغان شایستگی ارتقاء به کالس باالتر و آموز دانشتا تعیین کنند کدام  اند نمرهمسئوالن آموزشگاه نیازمند 

 (ا 0136ان را راهنمایی کنند )دی ، آموز دانشنیاز دارند تا  ها نمرهشدن را دارندا مشاوران مدرده به 

که خود موجب اتخااذ موضا  افراطای در ماورد آن شاده ادا ،        گیری اندازهطه با انتظار نادرد  از نمره و در راب     

اگار   کاه  درحاالی بازخورد کمّی انتظار داریم که نقش بازخورد توصیفی را ایفا کنادا   عنوان بهگف  که از نمره  توان می

ا دادن کنناد  مای الزم برای باازخورد توصایفی را فاراهم    باشند، شواهد  شده دادهروشن  و معیارقاعده  بر اداس ها نمره
                                                           

1 . Woolfolk, A.E 
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( باا اداتناد باه نظار     0136نکرده و با آن منافاتی نیاز ناداردا دای  )    نیاز بیتوصیفی  بازخوردهاینمره ما را از دادن 

 دنجش و روان شنادان پرورشی، چهار هدف عمده برای نمره گذاری به شر  زیر عنوان نموده اد : نظران صاحب

قرارداده شوند،  هایی کالسچه  ان درآموز دانشتعیین کرد که  توان می ها نمره بر اداسی: منظور این اد  که ادار-0

ناد  توان مای کساانی   و چاه ارتقااء یابناد،    بااالتر  هاای  کاالس ند باه  توان میچگونه اد ، چه کسانی  پیشرفتشانوض  

 شوندا التحصیل فارغ

 چگاونگی پیشارف  و   مسائوالن مدرداه را از   و آماوزان والادین،دانش   نتاوا  مای  ها نمرهاطالعاتی: یعنی از طریق -6

 ان آگاه داخ اآموز دانشیادگیری 

ان نقش مشوق و منب  انگیزشی را ایفا کنند، زیرا نمره بهتار باه معنای    آموز دانشند برای توان می ها نمرهانگیزشی: -1

 خود نمره بهتری کسب کنندا های درسا از ت کوشند می غالباًان آموز دانش رو ازاین شایستگی بیشتر اد ، و

بعادی بهاره    های فعالی و  ها درسانتخاب  برای هدای  آنان در توان میان آموز دانشی مختل  ها نمرههدایتی: از -4

ان به خدماز ویوه نیازمندند و موفقیا  هار   آموز دانشکه کدام  باره دراین گیری تصمیمبرای  ها نمرهگرف ا همچنین 

 (ا  260)ص دهند میاد ، اطالعاز مفیدی به دد   انتظار قابلبیشتر  در آینده ای شتهر در چهکس 

 

 نتیجه گیری .2

ان نشاان داد کاه              آماوز  داناش  هاای  آموختاه نقد و برردی نظراز مخالفان و موافقان نظاام نماره دهای در ارزشایابی     

 )گایج و  داازد  مییر انسان آن اعداد را به ارزشیابی بدل تفس و قضاوز ،دهد میاعداد را در اختیار ما قرار  ،گیری اندازه

برای خود  ندرز به گیری اندازهابزار ارزشیابی اد  نه خود آنا اصوالً  ،گیری اندازه(ا باید توجه نمود که 0300، 0برالینر

آن بادون   داسبر او  شوند میدر قالب ارزشیابی تلقی  ها نمره(ا گاهی 0101، 6)چاپین شود میانجام  گیری اندازهخود 

را در  هاا  آنمیازان نیال باه اهاداف و تسال  بار        گیری اندازها گیرد میصورز  گیری تصمیمداشتن مالک ، قضاوز و 

ادا    برردای  قابال ا اما علل تسل  یا عدم تسل  چیزی اد  کاه تودا  ارزشایابی    دازد میمقایسه با اهداف، آشکار 

ا کند نمی نیاز بیرا از ارائه بازخوردهای توصیفیِ دازنده و اصالحی  ما ،کمّی های داده آوری جم (ا لذا 0104)فراهانی، 

باشند )اداالوین،   شده گرفته در نظرمشوق و بازخورد  عنوان بهی تکمیل شوند که های ارزشیابیی مردوم باید با ها نمره

روفای، باازخورد کتبای    ی حها نمرهانی که عالوه بر آموز دانش ،( دریافتند0301) 1(ا برای مثال، کراس و کراس0130

را در مدرداه تعیاین    هاا  آن، موفقیا   ها آن های تالشان باور داشتند که آموز دانشنیز دریاف  کردند، بیشتر از دایر 

(ا بناابراین،  0130کرده اد ا آموزگاران باید برای مقاصد مختل ، انوا  متفاوز ارزشیابی را انتخاب کنند )داانتراک،  

نساب  باه    آماوز  دانشهر  بندی رتبهشیابی یکی برای تأمین مشوق و بازخورد و دیگری برای حداقل باید از دو نو  ارز

 ادتفاده شودا تر بزر گروه 

هیچ دیدگاهی کامل و بدون عیب نبوده و حذف یکی به نف  دیگری قابال دفاا     ،شده ارائهشواهد و مباحث  بنا بر     

خاطر نقاط ضعفش بدون توجه به نقاط قوتش کنار گذاشته شاود،  ارزشیابی کمّی، به  ،نیس ا اگر در یک مقط  زمانی

 در کناار ایان شایوه نیاز     چراکاه ، این امر دامن ارزشیابی کیفی را نیز بگیردا امکان وجود دارد که درزمان دیگریاین 

وده، نبا  اداتفاده  قابال آن بارای اکثار افاراد باه هماان صاورز        های دادهاینکه؛  ازجملهداردا  هایی ضع نقاط قوتش، 

ایان واقعیا  کاه    »، ( معتقد ادا  6111) 4و نیاز به دطح باالی مهارز داردا پوفام گیر وق آن دشوار،  وتحلیل تجزیه
                                                           

1 . Gage, N.L. & Berliner, D.C 

2 . Chapin, P.H 

3 . Cross, L.H. & Cross, G.M 

4 . Popham. W. J 
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ماا بایاد کیفیا     کنایما   نظر صرفاز آن  املک طور بهنباید موجب شود که ما  ،چون عملی از همه جهاز کامل نیس 

که نظام نمره گاذاری   هرچند، پوفام (ا به باور175)ص « کنار بگذاریمرا  ها آننه اینکه  ،نمره گذاری را باال ببریم نظام

 گفته اد : 0دارای مشکالتی اد ، اما کنار نهادن آن خطرناک اد ا وی از زبان موینیهام

ا اماا  گیارد  مای من هیچ تردیدی ندارم که نظام نمره گاذاری ناکامال ادا  و گااهی چیزهاای محادودی را انادازه        »

ا کنار نهادن این نظام اعتبارگاذاری ممکان ادا  یاک عمال مسااواز       گیرد میمهمی را اندازه  چیزهای رفته هم روی

 بازخواهیمخواهد بودا در صورز حذف نظام نمره گذاری، ما به جهانی  هم آنطلبانه به نظر آید، اما در حقیق  عکس 

 «خواهند بودا داز تصمیمهیم، هر یک از ما بخوا ازآنچهو امتیازاز اجتماعی، بیشتر  ها ارتباطگش  که در آن 

ماا را باه   مرور تناز  پارادایمی، ا اد « 6هم این، هم آن»اتخاذ موض  دوم « ، یا آناین» داماز  رف  برون حل راه

، هاا  مفروضاه ، ناتوانی آن در تشخیص ترکیب خالقانه و متفکرانه مشکل قضیه نادازگاریا دازد میاین موض  رهنمون 

 ،، و بارای درک جهاان  افزایاد  مای ر داناش ماا   این ترکیب با بسیار مفید باشندا  توانند میکه  ی اد های روشو  ها ایده

قضیه نادازگاری  نظران صاحببسیاری از ، 0331آغاز دهه  1گفتگوی پارادایمی پس ازا کند میجدیدی عرضه  های راه

باه  ی بسیار مهم هستند و اغلاب بایاد   ی دفا  کردند که هر دو رویکرد کمی و کیفاکردند و از موض  عملگرایانه را رد

  (ا0135)جانسون و کریستنسن، متفکرانه ترکیب شوند  صورتی

ادا ا بایاد گفا  مشاابه      باختاه  رنا  کیفی  ارزشیابی به دو روش کمی و بندی تقسیماخیر  های در دالبنابراین      

کمای و کیفای    هاای  روشبااره  در وجادل  بحاث رشاد؛ زماان    شنادای  روانتربیا  در   یا طبیع  درانجام بیمشاجره 

مکمل یکدیگر بهره گرفا ا   عنوان بهمستقل و یا  صورز به، از این دو روش متنادب با موقعی  اد  و باید شده دپری

، این شاواهد و  وناگون صورز گیردا بسته به شرای ی گها دادهشواهد و  بر اداس تواند میارزشیابی آموزشی  درنتیجه

 شده مطر (ا مباحث و شواهد 0130یا حتی تنها کیفی باشند )دی ،  ،باهم، کمّی و کیفی یتنها کمّ توانند می ها داده

 ( آورده اد :6110دی  به نقل از نیتکو ) این دو دیدگاه حکای  داردا آشتی، از زیر

 –و توصایفاز  کیفای ارزشایابی کنیاد      دار نظامدنجش حاصل از مشاهداز  بر اداسان را آموز دانش توانید میشما »

( در دداترس هساتند و   گیاری  انادازه اقدام نماییدا حتی زمانی که اطالعااز عینای )نتاایج     گیری اندازه بهبدون آنکه 

خاود درهام آمیزناد و آنگااه      هاای  دیادگاه را با تجاارب و   ها آن، متخصصان ارزشیابی باید گیرند میقرار  موردادتفاده

، از گیاری  انادازه  ، ناهمخوانی، و دوگیری وجود داردا آزمودن و ا در همه ارزشیابی ها، میزانی از ذهنیتصمیم بگیرند

 ا«دهند میرا کاهش  ها ذهنی و  ها ناهمخوانیاز  ای پارههستند،  تر عینیدنجش  های روشآنجا که از دایر 

، دانا  باوده کمّای   از دخنگویان اصلی دیدگاهها که خود دال 5کرانبا  و کمپبلدتناد به نظراز ( با ا0303) 4پاتون

و بایاد از ایان دو روش، متناداب باا      شاده  دپری و کیفیکمی  های روشدرباره  وجدل بحثکه زمان  گیرد مینتیجه 

(ا طرفاداران رویکارد ترکیبای    0123بهره گرف  )کیامنش،  باهممستقل و یا  صورز به موردبرردیموقعی  و موضو  

ترکیبای  جهاان از رویکارد    تار  کامال ای درک برته و و ناقص دانس محدودکنندهی را ادتفاده تنها از روش کمی یا کیف

ا ایده نقاط قوز مکمل بدین معنی ادا   شود میمتعدد یک نقطه قوز قلمداد  های روشا ادتفاده از کنند میادتفاده 

ا باا ترکیاب   کنناد  مای عااز را فاراهم   بیشتر اد ا رویکردهای متفاوز انوا  مختل  اطال آنکه کل از مجمو  اجزای 

 (ا0135)جانسون و کریستنسن،  شود می، کمتر ال از دد  دادن چیزی مهم، احتمها آن
                                                           

1 . Moyniham 

2 . both of them 

3 . paradigm dialogue 

4 . Patton, M.Q. 

5 . Campbell. D. 
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ترکیبی از کمّی و کیفای   تواند میجنبۀ کمّی، هم جنبۀ توصیفی یا کیفی داشته، و هم  تواند مینتایج دنجش هم      

را نادیاده  آمااری   هاای  روشخواداته باشایم قادر و اهمیا       آنکه بی» معتقد اد ، آبادی لط (ا 0136باشد )دی ، 

باا  کاه  ادتفاده کنیم جام   ای شیوهتربیتی از  -بگیریم، جا دارد به منطق واقعیاز در فرود آورده و در دنجش روانی

، و کیفیا  منظر کمیا    از اینا توجه نمایدیادگیری شاگرد  و تمامی  رفتار و رشد، به نگری کمّی و کیفی جانبه همه

دلیال   تارین  مهام ( 0330) 0دایفرز  ازنظر(ا 0134، آبادی لط « )اد  جدید دنجی رواندر  ای یافتهترکیب وحدز 

قطعااً داطح    هاا  نماره کاه   این واقعیا  ؛ شده اد  تائید خوبی به ها پووهشروندی اد  که با  ،ادامۀ ادتفاده از نمره

 ابرند میان را باال آموز دانشعملکرد 

علم ادا ا بناا باه گفتاۀ کروکشاانک، جنکیناز، و       اینکه، نمره گذاری یکی از وظای  مهم و حساس م دخن کوتاه     

اما مهم آموزش اد  و اغلب نتیجۀ نهایی برناماۀ دانجش معلام     ،انگیز اضطراب(، نمره گذاری بخش 6112متکال  )

به کار بساته شاود، نماره گاذاری یاک فرایناد        دق  بهو  شده ریزی برنامهدرد   چیز همها زمانی که شود میمحسوب 

ان اطالعاز ماوثقی باه ددا     آموز دانشدربارۀ یادگیری و عملکرد  تواند میمایتی خواهد بود که عادالنه، درد ، و ح

نخاواهیم   احتماالًما »( آورده اد  که به دالیل مختل  0335) 6( به نقل از اُرمرود0136(ا دی  )0136)دی ،  دهد

 خاوبی  باه  اناد  گرفتاه ان یاد آموز دانشآنچه را  ها نمرهکنار بگذاریما در عوض باید بکوشیم تا  کلی بهرا  ها نمرهتوانس  

 «  انشان دهند

و تصمیم باه حاذف آن داوگیرانه، افراطای و      شده اغراقمنفی نمره  تأثیرازدرباره  نتیجه گرف ، توان میبنابراین      

ها ران صاحیح نیسا  تماام تقصای    آماوز  داناش با مشکالز یادگیری  در رابطههمانطورکه نگرانه بوده اد ا  جانبه یک

اصال  نمود، دوگیرانه آموزش را  ،در کلقرار داده و  موردتوجهبلکه باید همه عناصر آموزش را متوجه ارزشیابی شود، 

 اد ا  مسئله صورزاد  اگر در ارزشیابی نیز همه قصوراز متوجه نمره شودا حذف نمره نوعی پاک کردن 

از  برخاداته ی هاا  نماره ا ارزشیابی به نمره دهی ختم شوده ک شود مینمره زمانی ناکارآمد دارد،  هایی گامارزشیابی 

اطالعااز الزم را بارای    ،کیفی های دادهکمی و ترکیب آن با  های داده وتحلیل تجزیهمالک و معیار روشن و مشخص و 

 ،اینکه چون عملی از همه جهاز کامال نیسا   ا آورد میو بازخورد فراهم  گیری تصمیمیعنی  ،بعدی ارزشیابی های گام

بگیاردا   را کیفای  های روشروزی گریبان  تواند میکنیما چنین چیزی  نظر صرفاز آن  کلی بهباید موجب شود که ما ن

یاک  از تنها  توان مین مورد ارزشیابی، های موضو  که برای همه مسائل و اند ردیدهمتخصصان ارزشیابی به این نتیجه 

بارای   کیفای و  هاای  روشبایاد از   هاا  موضاو   ی مساائل و برای پادخگویی به بعضا  کرداشیوه کمی یا کیفی ادتفاده 

را بایاد باا    هاا  موضاو   بسایاری از مساائل و   احتمااالً  کمی اداتفاده کارد و   های روشاز  پادخگویی به گروهی دیگر،

ناار گذاشاتن نماره خاود را از مزیا       نباید با کبنابراین  مورد ارزشیابی قراردادا توأم صورز به و کیفیکمی  های روش

کیفی از یاک ارزشایابی جاام  بارای بهباود کیفیا         های دادهبا تلفیق آن با  ،بلکه ،کمی محروم کنیم های داده دق 

گیاری داالم، دو تاور     برای داشتن یاک تاور مااهی    انگیر زمانی که ماهیمشابه  اگردیم مند بهرهیادگیری فراگیران 

  ااندازند می هم رویرا  پارهماهیگیری 

ارزشایابی  کمای و کیفای در    هاای  شایوه ا ترکیاب  0: شاود  مای  پیشانهادهایی ارائاه  ش پاووه  هاای  یافته بر اداس

ده نابجاای آن در ارزشایابی   ا اداتفاده بجاای نماره در ارزشایابی تراکمای و عادم اداتفا       6یادگیرندگان،  های آموخته

و ، نماره دهای  ظاام  ن هاای  مؤلفاه نمره گذاری از طریق آشنا نمودن معلمان باا   های نظامباال بردن کیفی  ا 1تکوینی، 

 ومقوله ارزشیابی علمای   رابطه با در  مدیران مهارز معلمان و دطح دانش و ارتقاءا 4نمره گذاری،  های مالک اصول و
                                                           

1 . Seifert, K.L. 

2 . Ormrod, J.E 
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کیفای در   هاای  دادهپیوند آن با  کمی و های داده وتحلیل تجزیه های روشآموزش  وان آموز دانشیادگیری  گیری اندازه

 ازپرهیاز   ا2، ابطه با نحوه صحیح برخورد باا مقولاه نماره   ر ان درآموز دانش الدین وآموزش وا 5مرحله بازخورد دهی، 

اهرمی برای کنترل  عنوان به و با یکدیگر ها آن یا مقایسه و ،انآموز دانشتنبیه کردن ، برای پاداش دادن ها نمرهکاربرد 

فشاار   ازجملهنحراف کشیده شدن نمره به ا داز زمینهحذف عوامل ا 7، نآموز دانششمات   برای درزنش و یا وکالس 

از طریاق تیییار    ،فشار والادین بارای کساب نماره بااال      یا در قالب درصد قبولی محوری، وپرورش آموزش نظام نهادی

 یادگیریا آموزش وارزشیابی از نسب  به  ها آن نگرش
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