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  چکيده

شود و همچنين، در آن از  ارزشيابي توصيفي، نظامی سنجشي است که در آن رقابت و حساسيت به نمره به همکاري و مشارکت مبدل مي اهداف:

آموزان  رود که اين روش در مقايسه با ارزشيابي سنتي توانسته باشد الگوهاي يادگيري سازگارتري در دانش شود. انتظار مي ابزارهاي سنجشي استفاده مي

آموزان در پايه پنجم ابتدايی انجام  منظور تعيين تفاوت بين ارزشيابي توصيفي و سنتي از لحاظ الگوهاي يادگيري سازگار دانش اد کند. اين پژوهش بهايج

 شد.

استان يزد که تحت آموز پايه پنجم ابتدايي مدارس  دانش ۴۷۷روی  ۱۳۸۹ای در سال مقايسه -اين مطالعه کاربردي، غيرآزمايشي از نوع علّي ها: روش

اي انتخاب شدند و در دو گروه  گيری خوشه روش نمونه پوشش طرح ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي قرار داشتند، انجام شد. افراد مورد مطالعه به

مه الگوهاي يادگيري سازگار ناها به پرسشنفر) قرار گرفتند. آزمودني ۲۲۶آموزان نظام سنتي ( نفر) و دانش ۲۵۱آموزان طرح ارزشيابي توصيفي ( دانش

  تحليل شد.  SPSS 16افزار ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس دوسويه و چندمتغيره به کمک نرمپاسخ دادند. داده ميدگلي

فشاسازي پيشرفت گيري هدف عملکردگريز و خوداهاي متعلق به طرح ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي تنها در متغيرهاي جهتبين آزمودني ها: يافته

آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي  آموزان ارزشيابي سنتي در هيچ يک از موارد نسبت به دانش ). دانش=۰۲/۰pدار وجود داشت ( کم تفاوت معني

  برتري نداشتند. 

آموزان مشمول طرح ارزشيابي  به دانشهاي الگوهاي يادگيري سازگار نسبت  مقياس آموزان نظام ارزشيابي توصيفي در اکثر خرده دانشگيري:  نتيجه

   سنتي برتري ندارند. اين عدم برتري احتماالً نشانگر آن است که اجراي طرح ارزشيابي توصيفي کامالً موفق نبوده است.

  آموزان ابتدايي، الگوهاي يادگيري سازگار نظام ارزشيابي سنتي، طرح ارزشيابي توصيفي، دانش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Descriptive evaluation is an evaluating system in which competition and sensitivity to the obtained score 

is replaced with cooperation and also evaluating tools are applied. Creation of more compatible models is 

expected in this method in comparison with traditional evaluation method. The main purpose of this research 

was comparing the descriptive and traditional evaluation systems in respect to the fifth-grade students’
 
patterns 

of adaptive learning.  

Methods: This applied, non-experimental study with causal-comparative design was carried out in 2010 on 477 

fifth grade students of Yazd elementary schools that were under traditional and descriptive evaluation systems. 

The study samples were chosen by cluster sampling method and were divided into two groups of students under 
descriptive evaluation project (251 students) and those under traditional evaluation system (226 students). 

Subjects answered the Patterns of Adaptive Learning Scale Midgley. Data were analyzed by multivariate and two 

way analysis of variance using SPSS 16 statistical software.  

Results: There was significant difference between the subjects of descriptive evaluation project and traditional 

evaluation system in performance-avoidance goal orientation and self-presentation of low achievement 

(p=0.0.2). Students of traditional evaluation system had superiority over the descriptive project students in none 

of the studied fields.  

Conclusion: The students of descriptive evaluation system have no superiority over the traditional evaluation 

project students considering most of the sub-scales of learning models. This issue probably indicates that the 

descriptive evaluation project has not been completely successful.  
Keywords: Traditional Evaluation System, Descriptive Evaluation Project, Primary Students, Patterns of Adaptive Learning 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباسعلي دانافرو  کاظم برزگر بفرويي  ۹۶

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

 يزندگ در تيقموف يبرا ازين مورد يها مهارت و دانش ر،ياخ دهه دو در
 ،ياورفن و ياجتماع ،ياقتصاد يها حوزه در تحوالت ليدل به يامروز

 يليتحص يابيارزش يها روش اصالح اساس، نيهم بر است. افتهي رييتغ
 سنجش سطوح تا وسيع اسيمق در يها آزمون از سطوح، تمام در

 متخصصان اکثر ر،ياخ دهه چند در است. يضرور يامر يکالس
 يابيارزش و سنجش نيگزيجا يها روش بر يکالس سنجش و يابيارزش

 يايدن فيتکال در تيالفع قيطر از آموزان دانش آنها در که دارند ديکتا
 نوع نيا از توانند يم مانمعل و شوند يم سنجش ميمستق طور به يواقع

 يريادگي و آموزش ليتسه يبرا يابزار عنوان به ها يابيارزش و سنجش
 نيب مرز ها، يابيارزش و سنجش نوع نيا در کنند. استفاده آموزان دانش

 خود کار بر آموزان دانش و است نامشخص سنجش و يريادگي زش،آمو
 بر هستند. گرانيد و خود يريادگي مسئول و دارند نظارت گرانيد و

 از يموج ،شرفتيپ حالدر و شرفتهيپ يکشورها اکثر در اساس، نيهم
 است. گرفته صورت يکالس سنجش و يابيارزش نظام در اصالحات

 يجا به يفيتوص يابيارزش تحت اصالحات نيا که رانيا در ازجمله،
 مدارس از يتعداد در يشيآزما صورت به ۱۳۸۱ سال از يسنت يابيارزش
  شد. اجرا ييابتدا
 ششصد در ۳۰/۸/۱۳۸۱ خيتار در يفيتوص يابيارزش طرح راستا، نيا در
 به توجهبا آموزش و پرورش يعال يشورا جلسه نينهم و هفتاد و

 ياجرا منظور به مدارس يکم يابيارزش نظام يها بيآس و مشکالت
 در آن ياجرا از پس که ابالغ آموزش و پرورش وزارت به يشيآزما

 با و سال ۵ مدت به کشور يها استان تمام ييابتدا مدارس از يتعداد
 ۷۶۹ مصوبه با تيتربو ميتعل پژوهشکده يا مرحله يها يابيرزا انجام
 نيگزيجا ،يقطع و يسراسر ياجرا منظور به ۱۸/۴/۱۳۸۷ مورخ
 در ،يينها بيتصو از پس طرح نيا اکنون هم و دش موجود يابيارزش

 يعال يشورا ۱۸/۴/۱۳۸۷ مورخ جلسه نينهم و شصت و هفتصد
 هيکل در زدي استان هجمل از ها  استان همه در ،آموزش و پرورش

 پنجم و چهارم سوم، يها کالس از يتعداد و دوم اول، يها کالس
  اجراست. حالدر ييابتدا دوره
 خالفبر کند يم تالش که است يفيک ييالگو ،يفيتوص يابيارزش

 يارهايمع به توجه قيطر از ،يکم يجا به يابيارزش جيرا يالگوها

 توجه آموزان دانش يريدگاي تيفيک و عمق به يآموزش و يدرس برنامه
 خدمت در را يابيارزش دهد، هاراي آنها تيوضع از يفيتوص کند،

 اتخاذ به را آموزان دانش و دهد قرار آموزش و يريادگي
 و تالش صرف ل،يتحص از هدف نهيزم در درست يها يريگ جهت

 مناسب يريادگي يراهبردها اتخاذ ،يريادگي امر در اديز پشتکار
 بيترغ يليتحص يخودکارآمد شيافزا و العات)اط قيعم (پردازش

  کند.

تحت  شتريب کالس جو و است معلم ،يسنت يابيارزش يها وهيش محور
 يها هدف ابتدا معلم ها، کالس نگونهيا در گيرد. قرار می معلمتاثير 
 يها وهيش با سپس، و دهد يم قرار آموزان دانش ارياخت در را يآموزش

ورزد.  يم مبادرت آنها يريگ ازهاند و ، به سنجشيکاغذ -مداد

 کمک به آموزان دانش و معلم ،يفيک و ديجد يابيارزش در که يحالدر
 که ن معنايبدپردازند؛  يم يآموزش برنامه نيتدو و يطراح به گريکدي

 يمحتوا به مربوط يها ميتصم، هم کمک به آموزان دانش و معلم

  ].۱[ کنند يم ذاتخا را يابيارزش و يريادگي يها تيفعال ،يريادگي
 از آموزان دانش يريادگي بر يفيک يابيارزش آثار نهيزم در که يقاتيتحق

 مطلب نيا يايگو گرفته، انجام يعاطف و ياجتماع ،يشناخت ثيح

 يجابر يمتفاوت آثار درس کالس رب حاکم يابيارزش نظام نوع که است
 يفيشر و خلق خوش مثال، يبرا .]۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲[ گذارد يم

 اهداف از يبرخ تحقق در يفيتوص يابيارزش که کنند گزارش می

 نشان جينتا است. ناموفق موارد از ياريبس در و موفق شده ينيب شيپ

 يريادگي -ياددهيط يمح يروان بهداشت يارتقا در طرح نيا که داد
 به نسبت آموزان دانش نگرش بهبود نهيزم در اما موفق، کامالً

 طهيح باالتر سطوح اهداف به توجه ،يذهن يرماندگا شيافزا ،يريادگي

 مشارکت قيطر از يريادگي فرصت شيافزا ،يريادگي قيتعم ،يشناخت
 به نسبت نيوالد تيحساس کاهش ،يريادگي -ياددهي امر در نيوالد

 رفع يبرا معلم و آموزان دانش يبرا اصالح فرصت جاديا نمره،

 ريمس در ينديفرآ يهابازخورد از استفاده ،يريادگي نديفرآ يها يکاست

 ناموفق يفيتوص سنجش متفاوت انواع يريکارگ به و يريادگي بهبود
  .]۴[ است بوده

 خرده در گواه و شيآزما گروه نيب که معتقد است يمحمدريش

 عاطفه مدرسه، از يکل تيرضا ليقب از يزندگ تيفيک يها اسيمق
 و يارزشمند (احساس ياجتماع يهمبستگ مدرسه، به نسبت يمنف

 معلم مدرسه)، دبودنيمف به نسبت (باور فرصت گران)،يد با کنارآمدن
 از بردن لذت و يختگيخودانگ (احساس ماجرا معلمان)، مورد در (نگرش

 يبرا ييتوانا به نانياطم (احساس تيموفق اي شرفتيپ و )يريادگي
 وجود يدار معنی يها تفاوت مدرسه) يکارها انجام در قيتوف کسب

 تفاوت بسط) و اصالت ،يريپذ انعطاف ،يالي(س تيخالق ريمتغ در ندارد.

 آموزان دانش و يفيتوص يابيارزش مشمول آموزان دانش نيب يدار معنی
 يليتکم يها ليتحل جينتا اما امد.ين دست هب يکم يابيارزش مشمول

 در، يکم يابيارزش مشمول آموزان دانش نمرات نيانگيم داد نشان

 از شتريب يدار يمعن طور به، يريپذ افانعط و ياليس يها اسيمق خرده
 سطح است. يفيتوص يابيارزش مشمول آموزان دانش نمرات نيانگيم

 يفيتوص يابيارزش مشمول سوم هيپا آموزان دانش امتحان اضطراب

 يکم يابيارزش مشمول آموزان دانش از کمتر يدار يمعن طور به
  .]۶[ بود آنها با همسطح

 در مشاركت ميزان بين كه کند گزارش می يزارع گر،يد يسو از

 تفاوت ،سنتي و توصيفي روش باآموزان  دانش تيخالق و يادگيري

 همچنين، ندارد. وجود يتفاوت دختران و پسران بين اما ؛دارد وجود
 معلم، با و يكديگر باآموزان  دانش تعامل كالس، در فعاليت و مشاركت

 از بيشتر يفيتوص ارزشيابي روش در ،كالس در حاكم انضباط و نظم
 مشاركت توصيفي، ارزشيابي در همچنين، است. سنتي ارزشيابي روش
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 بين هم، با و يكديگر با تعامل و انضباط و نظم و كالس در فعاليت و

  .]۷[ است پسران از بيشتر دختران
 هاي مهارت لحاظ از که کنند همچنين گزارش میهمکاران  و ياثيغ

 تر شرفتهيپ يسنت روش به سبتن يفيتوص روش ،آموزان دانش ياجتماع

 در شرکت گران،يد به گذاشتن احترام همكاري، ابعاد در .است
 يريپذ تيمسئول و دادن گوش مقررات، رعايت ،يگروه يها تيفعال

 بيشتر يفيتوص يابيارزش روشآموزان  دانش ياجتماع هاي مهارت رشد

 در کار انجام فه،يوظ انجام مثل ابعاد ساير در است. يسنتروش  از
 جواب رشيپذ و نه جواب دادن کردن، الئوس ،يابي دوست گران،يد برابر
 يابيارزش تحتآموزان  دانش ياجتماع هاي مهارت رشد نيب يتفاوت نه،

  .]۹[ شود مین مشاهده يسنت و يفيتوص

 و يفيتوص يابيارزش ياثربخش نهيزم در متفاوتج ينتا نيا باوجود
 احتمال کهآموزان  دانش يليتحص يها حوزه گريد وجود ن،يهمچن

انجام  نياز به باشد، داشته تاثير آنها بر يفيتوص يابيارزش رود يم

 .شود احساس می يفيتوص يابيارزش نهيزم در يگريد يها پژوهش
 است. "سازگار يريادگي يالگوها"، يليتحص يها حوزه نيا از يکي

 تارهارف عواطف، ها، نگرش اورها،ب از يفيط، سازگار يريادگي يالگوها

 و معلم ،يکالس طيمح به مربوط يزشيانگ و يريادگي يراهبردها و

 شيافزا و يرشناختيغ طهيح دراهداف  به توجه هستند.آموزان  دانش
 نيب تقلب دهيپد (کاهش يريادگي - آموزش طيمح يروان بهداشت

 ،باالتر نمرات کسب يبرا نامناسب يها رقابت کاهش ،آموزان دانش

 يفيتوصي ابيارزش طرح اهداف از، درس) و ممعل به عالقه شيافزا
 مورد جا کي صورت به را باال اهداف توان يم که ييها راه از يکياست. 

  است. سازگار يريادگي يالگوها به توجه داد، قرار يبررس
 نشان يتيترب يشناس روان و تيوترب ميتعل حوزه در گسترده قاتيتحق

 رابطهآموزان  دانش يريادگي با سازگار يريادگي يالگوها که اند داده
 يالگوها همکاران و يدگليم .]۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰[دارند  ييباال

 به که آن اول بخش .دانند می يکل بخش ۲ شاملرا  يريادگي

 اهداف به مربوط يريگ جهت بخش ۴ شامل است مربوطآموزان  دانش
 هدف يساختارها از ادراک ؛معلم اهداف از ادراک؛ يفرد شرفتيپ

 .است شرفتيپ به مربوط يباورها و ها نگرش راهبردها، ؛ ويکالس

 ساختار مورد در آنها تصورات شود، يم مربوط معلمان به که دوم بخش
 آنها يشخص سيتدر يکارآمد و يآموزش يکردهايرو مدرسه، در هدف

  .]۱۶[ سنجد يم را

 چرا که دارد تيواقع نيا به اشاره شرفتيپ هدف يريگ جهت
 نوع ۳ ،يکل طور به .]۱۷[ شوند يم ريدرگ فيتکل کي دران آموز دانش
 .زيعملکردگر ی؛ وتسلط ؛عملکردگرا ؛دارد وجود هدف يريگ جهت

 و يستگيشا اثبات دنبال به ،عملکردگرا يريگ جهت يداراآموزان  دانش

 نييپا سطح عملکرد و دنينظررس به ندذهنکُ از هستند؛ خود ليفضا
 به مند عالقه دارند؛ تمرکز جهينت بر ،نديآفر يجا هب کنند؛ يم اجتناب

 با برخورد درصورت هستند؛ يعال نمرات گرفتن و آسان يها درس
 و شدن برنده تنها ،يکل طور به و کند يم فتاُ عيسر عملکردشان يمانع

يريگ جهت يداراآموزان  دانش مقابل، در است. مهم شانيبرا ربودنس 

 يشخص بهبود و باال سطح فيلتکا فهم، و درک ،يريادگي يرو تسلط،
 و تالش شان يعلم کار درآموزان  دانش نيا .]۱۴[ دارند تمرکز
 که يمتنوع يريادگي يراهبردها از و دهند يم نشان يشتريب کار پشت

 ].۱۸[ کنند يم استفاده ،شود يم منجر اطالعات تر قيعم پردازش به
 به و رنديگ يم ادي چقدر خودشان که است مهم شانيبرا ن،يهمچن

 شان يريادگي نديفرآ بر ،جهينت يجا به ندارند؛ يتوجه گرانيد عملکرد

 نگران نکهيا يجا به و کنند يم غرق تيفعال در را خود و دارند تمرکز
 به دنيبهبودبخش فکر در ،بمانند عقب گرانيد از مبادا باشند اشتباه

 شرفت،يپ اهداف يريگ جهت سوم نوع ].۱۹[ هستند خود مهارت

 يريگ جهت نوع نيا يداراآموزان  دانش است. زيگرعملکرد يريگ جهت

 اريبس فيتکال آنها ؛زاننديگر شکست به وابسته ريتحق اي يشرمسار از
 از اجتناب يبرا يترفند هر از و کنند يم انتخاب دشوار اريبس اي آسان

   .]۱۹[ برند يم بهره شکست

 اشاره رسد کالس در هدف ساختار و معلم اهداف به مربوط تصورات
 که تصورند نيا برآموزان  دانش زانيم چه تا که دارد تيواقع نيا به

 .است يليتحص يکارها در آنها رشدنيرگد درس، کالس هدف

 و ها نگرش راهبردها،( سازگار يريادگي يالگوها از بخش نيچهارم

 آموز، دانش يليتحص يخودکارآمد شامل شرفت)يپ به مربوط يباورها
 از اجتناب ،يليتحص يساز خودناتوان يبردهاراه ،يليتحص فشار

 ديترد و کم شرفتيپ يفشاسازخودا مخرب، رفتار تقلب، رفتار ،يتازگ

  است. ندهيآ در تيموفق با مدرسه ارتباط به نسبت
 يبرا اش ييتوانا درمورد فرد يباورها به اشاره يليتحص يخودکارآمد

 طور به سازه نيا ن،يهمچن دارد. مثبت وهيش به کردن عمل اي يريادگي
 مربوط باال تالش و کار پشت و يريادگي قيعم يکردهايرو به مثبت

 فيتکال به يخودکارآمد يباال سطوح يداراآموزان  دانش ].۲۰[ است
 آنها نگرند. يم تسلط به دنيرس يبرا ييها چالش عنوان به دشوار

 به کنند يم يسع اديز تالش با و کنند يم جاديا يزيانگ چالش اهداف

 کنند. يم استفاده متنوع يريادگي يراهبردها از ن،يهمچن و برسند آنها
 يآسان به يخودکارآمد نييپا سطوح يداراآموزان  دانش که يدرصورت

 فشار .]۲۱[ دارند يبرم تالش از دست سخت فيتکال با شدن مواجه در

 راآموزان  دانش کالس معلم زانيم چه تا که است نيا نشانگر يليتحص
 برخورد برابر طور بهآموزان  دانش همه با کند؛ يم بيترغ مطالب فهم به

  .]۱۶[ کند يم يتلق محرمانه را شان يکالس يکارها جينتا و کند يم

 ليتحص به مربوط تصورات و باورها راهبردها، ريمتغ يبعد لفهمو ۴
 تقلب، رفتار ،يتازگ از اجتناب ،يليتحص يساز خودناتوان ي(راهبردها

 دارد. ناسازگارانه جنبه کم) شرفتيپ يخودافشاساز و مخرب رفتار

 ينديشايپ طيشرا از يا دسته يليتحص يساز خودناتوان يراهبردها

 شوند يعوامل نيجانش که ديام نيا به سازند، يم فراهم افراد که هستند
 نظر به دهند. قرار ديترد مورد را آنها يستگيشا ندهيآ در است ممکن که

 خود از رونيب را عوامل نيا افراد که است آن يآرمان جونز و برگالس
 شکست، با شدن مواجه در مثال، يبرا خود. درون نه کنند، جستجو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباسعلي دانافرو  کاظم برزگر بفرويي  ۹۸

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 که بپردازند ييرفتارها به رنديگ يم ميتصمآموزان  دانش از يبعض

 وقت اتالف سبب اي است شان مطالعه زمان و تالش محدودکننده
 فقدان يجا به را شان يها شکست متعاقباً بتوانند آنها نکهيا تا شوند يم

آموزان  دانش نيا گر،يد عبارت به بدهند. ربط رفتارها نگونهيا به ييتوانا

 خاطر به خوردن شکست از يتنبل ليدل به خوردن شکست که معتقدند
  .]۲۲[ است بهتر يکودن

 حيترج را ناآشنا و ديجد يکارها يتازگ از اجتناب يداراآموزان  دانش

 در معموالً متقلبآموزان  دانش کنند. يم زيپره نآ از و دهند ينم
 و دهند يم انجام را شان يکالس يکارها نادرست يها راه از کالس
 حيترج کم شرفتيپ يخودافشاساز به شيگرا يداراآموزان  دانش

 خود يها يهمکالس از يکالس يکارها در را شان شرفتيپ که دهند يم

  ].۱۶[ دارند نگه يمخف
 يريادگي يالگوهاآموزان  دانش بيشتر ،سالم يزشآمو يها طيمح در

 عکس ناسالم يآموزش يها طيمح در که يدرحال کنند. يم اتخاذ سازگار

 در نيدورک و بروخارت مثال، عنوان هب افتد. يم اتفاق مورد نيا
 شرفتيپ و آموز دانش زشيانگ ،يکالس سنجش باعنوان يپژوهش

 نوع دادند نشان رستانيدب ياجتماع مطالعات يها کالس در يليتحص

 فيتکال به نسبتآموزان  دانش تصورات که شود يم باعث سنجش

 ف،يتکل انجام يبرا يکارآمد شده، گرفته کار هب يذهن تالش شده، هاراي
 آنها توسط يريادگي يراهبردها از استفاده و يذهن يها يريگ جهت

 اهمفر ادعا نيا بر دال يشواهد محققان ن،يهمچن .]۲[ باشد متفاوت

 يمتفاوت يروان يندهايفرآ ،متفاوت يها سنجش تحت که کردند
 و يدرون يتصور کنترل که افتنديدر آنها مثال، يبرا شوند. يم حاصل

 سنجش نمرات بهآموزان  دانش تسلط بر يمبتن هدف يريگ جهت
  .]۲۳ ،۱۳[ است مربوط آنها يعملکرد

 ،يکردعمل ،ينيتکو يها سنجش که اند افتهيدر محققان از يبعض
 کار هب يفيتوص يابيارزش طرح در يهمگ که ها يخودسنج و ها کارپوشه

 دارند. يشتريب يزشيانگ جنبه يسنت يها جشسن به نسبت ،روند يم

 دبتوانن رود يم انتظار که هستند ييها  يژگيو يدارا ها سنجش نوع نيا
 .]۲۴ ،۲۳[ کنند جادياآموزان  دانش در مثبت هدف يها يريگ جهت

 با رابطه در ينيتکو سنجش کاربرد از هدف که است تقدمع فيس

 يريادگي نحوه و زانيم از افتني يآگاه ،آموزان دانش يليتحص شرفتيپ
 مشکالت صيتشخ زين و يريادگي ضعف و قوت نقاط نيمتا يبرا آنان

 شواهد .]۲۵[ است يآموزش يها هدف با رابطه در معلم يآموزش روش

 تواند يم باال تيفيک با ينيتکو نجشس که دهد يم نشان زين يپژوهش
 داشتهآموزان  دانش زشيانگ و يليتحص عملکرد بر يقدرتمند تاثير
 از حاصل بازخورد که دهد می نشان اورا وان پژوهش جينتا .]۲۶[ باشد

آموزان  دانش يخودکارآمد در را يدار معنی شيافزا ،ينيتکو سنجش

 معتقدند اميليو و بلک ن،يهمچن .]۲۷[ آورد يم وجود به ييراهنما دوره
 سنجش قيطر ازآموزان  دانش ارتقای در ياساس عوامل از يکي که

 عملکرد به بازخورد است.آموزان  دانش به ثرمو بازخورد ،يکالس
 به منجر اطالعات نيا که کند يم فراهم ياطالعات او يبرا رنده،يادگي

 تاثير ،يپژوهش شواهد .]۲۸[ شود يم يريادگي بهبود و يشخص اصالح

 بازخورد تاثير نيهمچن و يشخص يکارآمد بر ياسناد بازخورد
   .]۲۹[ اند داده نشان را عملکرد و عالقه شيافزا بر يستگيشا
 انيب با راآموزان  دانش شرفتيپ معلمان، ،يفيتوص يابيارزش کرديرو در

 ،ينوشتار صورت به اوقات يگاه و يکالم صورت به ،يفيتوص يها
 نيح درآموزان  دانش و معلم نيب تعامل .دهند يم قرار سنجش مورد

 ثرمو يده خودنظم يريادگي توسعه و رشد در تواند يم بازخورد، هاراي

 را آنها معلم باشد، ارهايمع از تر نييپاآموزان  دانش عملکرد اگر باشد.
 تواند يم حال نيا در او کنند. تالش شتريب تا کند يم ييراهنما

آموزان  دانش عملکرد اگر دهد. شنهاديپ را يوتمتفا يريادگي يراهبردها

 خواهند تيموفق احساس باشد، باالتر آن از اي هماهنگ ارهايمع با

 به زين امر نيا که افتي خواهد شيافزا شان يشخص يکارآمد و داشت
 مثبت تاثير ل،يتحص محل آموزشگاه به نسبت آنان نگرش بر خود نوبه

  .]۳۰[ گذاشت خواهد

 نقش در هم که است نيا مستلزم ،ينيتکو نجشس يليتکم مرحله
 در رو، نيا از شود. جاديا يراتييتغآموزان  دانش نقش در هم و معلمان

 يا ژهيو تياهم از همساالن سنجش و يخودسنج ،ينيتکو سنجش

 يها کالس در ،يسنجش يها وهيش نيا حال، نيا با است. برخوردار

 سنجش اتيادب رد غالباً که است يموضوع و ستين متداول درس
 دو نيا ياساس هدف .]۲۸[ است گرفته قرار غفلت مورد زين يکالس

 و خود يريادگي به نسبت شتريب تيمسئول احساس جاديا روش،

  ].۳۰[ است همساالن
 که است يکالس سنجش از يگريد وهيش ،يعملکرد سنجش

 در کنند. يم ديکتا آن بر يليتحص شرفتيپ يابيارزش متخصصان
 ،آموزان دانش يريادگي يها فرآورده و ندهايفرآ ،يعملکرد سنجش

 سنجش، نوع نيا در ].۲۵[ شود يم دهيسنج ميمستق طور به
 از يريگ بهره و خود يفعل و يقبل دانش از ستفادها باآموزان  دانش

 له،مسا با فعال، صورت به ،يواقع لمساي حل يبرا مناسب يها مهارت

 .ابندي يم را الزم پاسخ و ندکن يم برخورد شده داده السئو اي آزمون
 سنجش با که يآموزش يها کالس افتند،يدر همکاران و وکزيف

 سنجش با که ييها گروه با سهيمقا در شوند، يم تيهدا يعملکرد

 دارند. لهمسا حل در يشتريب يها مهارت شوند، ينم تيهدا يعملکرد
 نگرش و عالقه بر يعملکرد سنجش که يتاثير ن،يا بر عالوه

 ملتا قابل دارد، يآموزش يها تيفعال و مدرسه به نسبتآموزان  دانش

  .]۲۶[ است
 يعملکرد سنجش ديجد کرديرو در که يليتکم يها تيفعال از يکي

 قرار استفاده مورد يريادگي - آموزش نديفرآ انيجر در وآموزان  دانش

 يا مجموعه کارپوشه، وولفولک ف،يتعر به بنا است. کارپوشه رد،يگ يم

 در را او شرفتيپ و يشيخوداند رشد، که است آموز دانش يهاکار از
 که دارد آن از تيحکا ها پژوهش .]۳۱[ دهد يم نشان خاص نهيزم کي

 دهند يم نشان تر يواقع و بهتر راآموزان  دانش شرفتيپ ها کارپوشه
 يسنجش يابزارها رشد تر فعال طور بهآموزان  دانش که يهنگام .]۳۲[
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 را خود شرفتيپ و کنند يم هدف انتخاب به شروع شوند، يم ريدرگ خود

 يها ييتوانا که رنديگ يم ادي و کنند يم يوارس ها هدف به دنيرس در
  .ندينما يابيارز درست را خود
 ،يفيتوص يابيارزش که ييازآنجا فوق، يتجرب و ينظر شواهد طبق

 به نمره به تيحساس و رقابت آن در که است يسنجش ینظام
 يابزارها از آن در ن،يهمچن و دشو يم مبدل کتمشار و يهمکار

 استفاده يعملکرد و ينيتکو يها آزمون و ها کارپوشه ليقب از يسنجش

 باشد توانسته يسنت يابيارزش با سهيمقا در که رود يم انتظار د،شو يم
 اين لذا، د.نک جادياآموزان  دانش در يترسازگار يريادگي يالگوها

 لحاظ از يسنت و يفيتوص يابيارزش نيبت تعيين تفاو منظور به پژوهش

  ابتدايی انجام شد. پنجم هيپا در آموزان دانش سازگار يريادگي يالگوها
  

  ها روش

 هيپاآموزان  دانش هيکل ،يداديرو پس اي يا سهيمقا -يعلّ مطالعه نيا در
 نظام درکه  ۱۳۸۹-۹۰ يليتحص سال در زدي استان ييابتدا پنجم

 .) شرکت داشتندنفر ۱۶۱۰۰( دداشتن شرکت يسنت و يفيتوص يابيارزش

ي ابيارزشي سنت نظامي مجري ها کالسآموزان  دانش شامل گواه گروه
 طرح مشموليي ابتدا پنجم هيپاآموزان  دانش شامل شيآزما گروه و

 مشمولآموزان  دانش هيکل که نيا به باتوجه. بودندي فيتوصي ابيارزش

 عنوان هبآموزان  دانش نيا هيلک ،بودند نفر ۲۵۱ يفيتوص يابيارزش طرح

 (از همسطح مدارسآموزان  دانش .شدند گرفته درنظر شيآزما گروه
 طرح مدارس با )و غيره کالس حجم کالس، اندازه زات،يتجه نظر

 گواه گروه عنوان هب که بودند نفر ۲۲۶ شامل ،يفيتوص يابيارزش
   .اي بود گيری اين گروه از نوع خوشه ش نمونهرو .شدند انتخاب

ي الگوها" نامه پرسش از اطالعات يآور جمع يبرا ق،يتحق نيا در

 نامه پرسش نيا .شد استفاده همکاران و يدگليم" سازگاري ريادگي

 استفاده حاضر قيتحق در آن اسيمق ۱۴ از که است اسيمق ۲۶ شامل

آموزان  دانش که بود السئو ۷۲ شامل یاقتباس نامه پرسش نيا .شد
 درست" کامالً" تا "غلط "کامالً از کرتيل يا جهدر پنج اسيمق براساس

 يالگوها" نامه پرسش همکاران و يدگليم نظر طبق ند.ادد پاسخ آن به

 و ييراهنما ،ييابتدا مقطع سه هرآموزان  دانش يبرا "سازگار يريادگي
 يها پژوهش در تاکنون گذشته دهه طول در و است مناسب رستانيدب

 يآلفا از حاصل ييايپا .]۱۶[ است فتهگر قرار استفاده مورد يمتعدد

 ۷/۰ دامنه در محققان نيا توسط نامه پرسش ياصل فرم يبرا کرونباخ
در مطالعه حاضر  نامه پرسش نيا ييايپا .گزارش شده است ۹/۰ تا

 نامه پرسش نيا يها رمجموعهيز يبرا کرونباخ يآلفا بيضرا براساس

 مجموعه نيا سازه ييارو ن،يهمچن .آمد حاصل ۸۵/۰ تا ۷۰/۰ دامنه در

  .]۳۵ ،۳۴ ،۳۳، ۲۲[ است شده دييتا يمختلف مطالعات در اسيمق
های  آزمون وارد و با SPSS 16افزار  آوری در نرم ها پس از جمع داده
  .تجزيه و تحليل شد هيسو دو و رهيچندمتغ انسيوار ليتحل

  

  جينتا

 مانند يموارد در يفيتوص طرحآموزان  دانش نمرات نيانگيم
 ،عملکردگرا هدف يريگ جهت تسلط، بر يمبتن هدف يريگ جهت

 ،عملکردگرا يکالس ساختار تسلط، بر يمبتن يکالس ساختار

 نظام از باالتر ،تقلب رفتار و يليتحص فشار ،يليتحص يخودکارآمد

 يموارد در يسنت نظام درآموزان  دانش برعکس، .بود يسنت يابيارزش
 ،زيعملکردگر يکالس ارساخت ،زيعملکردگر هدف يريگ جهت مانند

 کم شرفتيپ يخودافشاساز مخرب، رفتار ،يساز خودناتوان يراهبردها
 باالتر ينمرات ،ندهيآ در يزندگ با مدرسه ارتباط به نسبت ديترد و شک و
 کسب يفيتوص يابيارزش طرح مشمول يها کالس در خود انيهمتا از

  .)۱(جدول  کردند

  

 نامه به تفکيک جنسيت در دو نظام ارزشيابي توصيفي و سنتي ميانگين امتياز پرسش) ۱جدول 

  ←متغير

  شاخص↓

  نوع نظام ارزشيابی  جنسيت

  نظام سنتي  نظام توصيفي  دختر  پسر

  ۵۱/۲۲±۳/۳  ۷۸/۲۲±۰۴/۳  ۰۱/۲۳±۹۶/۲  ۶۵/۲۱±۴۹/۳  گيري هدف تسلط جهت

  ۱۱/۱۵±۴۳/۴  ۳۷/۱۵±۷۷/۴  ۲۲/۱۵±۸/۴  ۳۰/۱۵±۰۶/۴  گيري هدف عملکردگرا جهت

  ۲۳/۱۲±۹۳/۲  ۴۷/۱۱±۴۳/۳  ۹۵/۱۱±۲۷/۳  ۶۶/۱۱±۰۹/۳  گيري هدف عملکردگريز جهت

  ۹۲/۲۲±۴۶/۴  ۰۲/۲۳±۹۴/۳  ۳۹/۲۳±۲۱/۴  ۷۸/۲۱±۹۱/۳  ساختار کالسي مبتني بر هدف تسلط

  ۱۹/۱۲±۶۸/۲  ۳۲/۱۲±۶۳/۲  ۴۵/۱۲±۷۲/۲  ۷/۱۱±۳۸/۲  ساختار کالسي عملکردگرا

  ۱۹/۱۵±۰۲/۴  ۶۵/۱۵±۹۲/۳  ۵۷/۱۵±۱/۴  ۰۴/۱۵±۵۵/۳  ساختار کالسي عملکردگريز

  ۲۴/۱۹±۸۱/۳  ۰۷/۲۰±۶۶/۳  ۰۹/۲۰±۷۷/۳  ۵۲/۱۸±۴۶/۳  خودکارآمدي تحصيلي

  ۶۲/۲۶±۸۳/۴  ۲۲/۲۷±۷/۴  ۱/۲۷±۸/۴  ۴۶/۲۶±۷۶/۴  فشار تحصيلي

  ۴۵/۱۳±۶۹/۴  ۷۱/۱۲±۶/۴  ۵۶/۱۲±۴۵/۴  ۴۹/۱۴±۹/۴  سازي راهبردهاي خودناتوان

  ۵۷/۱۰±۲۴/۳  ۴۹/۱۰±۴۷/۳  ۲۱/۱۰±۲۲/۳  ۴۲/۱۱±۶۰/۳  اجتناب از تازگي

  ۶۹/۴±۰۵/۲  ۸۳/۴±۳۴/۲  ۷۴/۴±۲۱/۲  ۸۵/۴±۲۲/۲  رفتار تقلب

  ۸۸/۸±۶۴/۳  ۸۰/۸±۷۷/۳  ۵۳/۸±۴۷/۳  ۷۲/۹±۲۰/۴  رفتار مخرب

  ۸۴/۱۵±۴۴/۴  ۲۴/۱۵±۴۹/۴  ۰۷/۱۵±۹۸/۳  ۸۱/۱۶±۴۴/۵  خودافشاسازي پيشرفت کم

  ۲۸/۱۱±۵۴/۴  ۴۸/۱۰±۲۲/۴  ۵۷/۱۰±۱۷/۴  ۶۹/۱۱±۸۲/۴  ارتباط مدرسه با زندگي آينده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباسعلي دانافرو  کاظم برزگر بفرويي  ۱۰۰

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 نظر از يسنت و يفيتوص يابيارزش طرح مشمول يها گروه نيب

 و عملکردگرا (تسلط، شرفتيپ اهداف يريگ جهت يرهايمتغ
 تاثير .)۲؛ جدول p=۸۸۸/۰( شتندا وجود دار معنی تفاوت )زيعملکردگر

 دبو دار معنی شرفتيپ اهداف يريگ جهت يرهايمتغ بر تيجنس

)۰۰۱/۰=p۳و ۴۷۱(=۱۸۲/۶ ؛(F انيم يتعامل تاثير که، يدرصورت)؛ 
 تاثير ).F)۳و ۴۷۱(=۲۷/۱ ؛p=۲۸/۰( مشاهده نشد يابيزشار نوع و تيجنس

 ؛p=۰۲/۰( بود دار معنی زيعملکردگر هدف يريگ جهت بر يابيارزش نوع

 هدف يريگ جهت اسيمق خرده بر تيجنس تاثير ).F)۱و ۴۷۳(=۱۲/۵
   .)F)۱و ۴۷۳(=۵۸/۱۶ ؛p=۰۰۱/۰( دبو دار معنی تسلط بر يمبتن

  
نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي بررسي اثر نوع )  ۲جدول 

  آموزان گيري اهداف پيشرفت دانش ارزشيابي و جنسيت بر جهت

 F مقدار اثر
سطح 

  داري معنی

توان 

  شده مشاهده

  ارزشيابي

  ۴۵/۰  ۸۸/۰ ۲۱۷/۰  ۰۰۱/۰  اثر پياليي

  ۴۵/۰  ۸۸/۰ ۲۱۷/۰  ۹۹۹/۰  المدا

  ۴۵/۰  ۸۸/۰ ۲۱۷/۰ ۰۰۱/۰ اثر هتلينگ

  جنسيت

  ۹۵/۰  ۰۰۰۱/۰  ۱۸۲/۶  ۰۳۸/۰  اثر پياليي

  ۹۵/۰  ۰۰۰۱/۰  ۱۸۲/۶  ۹۶۲/۰  المدا

  ۹۵/۰  ۰۰۰۱/۰ ۱۸۲/۶ ۰۳۹/۰ اثر هتلينگ

 -ارزشيابي

  جنسيت

  ۳۴/۰  ۲۸/۰  ۲۷/۱  ۰۰۸/۰  اثر پياليي

  ۳۴/۰  ۲۸/۰  ۲۷/۱  ۹۹۲/۰  المدا

  ۳۴/۰  ۲۸/۰ ۲۷/۱ ۰۰۸/۰ اثر هتلينگ

  )۴۷۱؛ درجه آزادی خطا در همه موارد=۳ها در همه موارد= (درجه آزادی فرضيه
  

نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره براي بررسي اثر نوع ارزشيابي ) ۳جدول 

  آموزان در مورد ساختارهاي هدف در کالس درس و جنسيت بر تصورات دانش

 F  مقدار اثر
سطح 

 داري معنی

توان 

  شده مشاهده

  ارزشيابي

  ۱۲۵/۰  ۷۶۸/۰ ۳۸/۰  ۰۰۲/۰  اثر پياليي

  ۱۲۵/۰  ۷۶۸/۰ ۳۸/۰  ۹۹۸/۰  المدا

 ۱۲۵/۰ ۷۶۸/۰ ۳۸/۰ ۰۰۲/۰ اثر هتلينگ

  جنسيت

  ۸۹/۰  ۰۰۳/۰  ۶۷/۴  ۰۲۹/۰  اثر پياليي

  ۸۹/۰  ۰۰۳/۰  ۶۷/۴  ۹۷۱/۰  المدا

 ۸۹/۰ ۰۰۳/۰ ۶۷/۴ ۰۳/۰ اثر هتلينگ

 -ارزشيابي

  جنسيت

  

  ۳۰/۰  ۵۰/۰  ۷۸/۰  ۰۰۵/۰  اثر پياليي

  ۳۰/۰  ۵۰/۰  ۷۸/۰  ۹۹۵/۰  المدا

 ۳۰/۰ ۵۰/۰ ۷۸/۰ ۰۰۵/۰ اثر هتلينگ

  )۴۷۱؛ درجه آزادی خطا در همه موارد=۳ها در همه موارد= (درجه آزادی فرضيه
  

 (تسلط، کالس هدف ساختار به طمربو يرهايمتغ از نظر گروه دو نيب

؛ p=۷۶۸/۰( شتندا وجود یدار معنی تفاوت )زيعملکردگر و عملکردگرا
 ساختار لحاظ از پسر و دخترآموزان  دانش نيب ،يطرف از ).۳جدول 

 ۴۶۶(=۶۷/۴ ؛p=۰۰۳/۰( شتدا وجود دار معنی تفاوت کالس هدف

 ساختار يرهايمتغ يرو تيجنس و يابيارزش نوع نيب يتعامل تاثير .)F)۸و
 تيجنس تاثير ).F)۸و ۴۶۶(=۷۸/۰ ؛p=۵۰/۰( مشاهده نشد کالس هدف

 ؛p=۰۰۱/۰( تسلط بر يمبتن يکالس ساختار اسيمق خرده بر

 ؛p=۰۰۸/۰( عملکردگرا يکالس ساختار و )F)۱و ۴۷۳(=۱۷/۱۳
 عملکردگرا و تسلط هدف يريگ جهت .بود دار معنی )F)۱و ۴۷۳(=۱۰۹/۷

  ان بود.در دختران بيشتر از پسر

 يباورها و ها نگرش راهبردها، به مربوط يرهايمتغ از نظر گروه دو نيب
 ،يليتحص فشار ،يليتحص يمدآ(خودکار شرفتيپ به مربوط

 يخودافشاساز مخرب، رفتار تقلب، رفتار کم، شرفتيپ يساز خودناتوان

 در يزندگ و مدرسه نيب رابطه به نسبت ديترد و شک و کم شرفتيپ
 ،يطرف از ).۴؛ جدول p=۱۸۶/۰( شتندا وجود دار معنی تفاوت نده)يآ
 راهبردها، به مربوط يرهايمتغ لحاظ از پسر و دخترآموزان  دانش نيب

 شتدا وجود دار معنی تفاوت شرفتيپ به مربوط يباورها و ها نگرش

)۰۰۰/۰=p۸و ۴۶۶(=۴۵/۵ ؛(F(. تيجنس و يابيارزش نوع نيب يتعامل تاثير 
 تاثير .)F)۳و ۴۷۱(=۲۶/۲ ؛p=۰۲۲/۰( هده شدمشا مذکور يرهايمتغ بر

 دار معنیولی  کم شرفتيپ يخودافشاساز اسيمق خرده بر يابيارزش نوع

 يها اسيمق خرده بر تيجنس تاثير .)F)۱و ۴۷۳(=۵۳/۵ ؛p=۰۲/۰( بود
 يليتحص يساز خودناتوان ،)F)۱و ۴۷۳(=۵۹/۱۵ ؛p=۰۰۱/۰( يخودکارآمد

)۰۰۱/۰=p۱و ۴۷۳(=۶۳/۱۵ ؛(F(، يتازگ از باجتنا )۰۰۱/۰=p؛ 

 ،)F)۱و ۴۷۳(=۶۸/۹ ؛p=۰۰۲/۰( مخرب رفتار ،)F)۱و ۴۷۳(=۵۰/۱۱

 و )F)۱و ۴۷۳(=۸۸/۱۵ ؛p=۰۰۱/۰( کم شرفتيپ يخودافشاساز
 ؛p=۰۱۴/۰( ندهيآ در يزندگ با مدرسه ارتباط به نسبت ديترد و شک

 تيجنس و يابيارزش نوع يتعامل تاثير بود. دار معنی )F)۱و ۴۷۳(=۰۹/۶

 ۴۷۳(=۲۰/۸ ؛p=۰۰۴/۰( يليتحص يخودکارآمد اسيمق خرده بر تنها

 بود. دار معنی )F)۱و

  
نتايج آزمون تحليل واريانس دوسويه براي بررسي اثر نوع ارزشيابي و )  ۴جدول 

 آموزان ها و باورهاي مربوط به پيشرفت دانش جنسيت بر راهبردها، نگرش

 F مقدار اثر
سطح 

 داري معنی

توان 

 شده مشاهده

  ارزشيابي

  

  ۶۵/۰  ۱۸۶/۰ ۴۲/۱  ۰۲۴/۰  اثر پياليي

  ۶۵/۰  ۱۸۶/۰ ۴۲/۱  ۹۷۶/۰  المدا

 ۶۵/۰ ۱۸۶/۰ ۴۲/۰ ۰۲۴/۰ اثر هتلينگ

  جنسيت

  ۱  ۰۰۰۱/۰  ۴۵/۵  ۰۸۶/۰  اثر پياليي

  ۱  ۰۰۰۱/۰  ۴۵/۵  ۹۱/۰  المدا

  ۱  ۰۰۰۱/۰ ۴۵/۵ ۰۹۴/۰ اثر هتلينگ

 -ارزشيابي

  جنسيت

 ۸۷/۰ ۰۲۲/۰  ۲۶/۲  ۰۳۷/۰  اثر پياليي

 ۸۷/۰ ۰۲۲/۰  ۲۶/۲  ۹۶/۰  المدا

 ۸۷/۰ ۰۲۲/۰ ۲۶/۲ ۳۹/۰ اثر هتلينگ

  )۴۶۶؛ درجه آزادی خطا در همه موارد=۸ها در همه موارد= (درجه آزادی فرضيه

  
   بحث

 نيب سازگار يريادگي يالگوها سهيمقا انجام ر،ياخ مطالعه از هدف
 تاثير يقبل محققان بود. يسنت و يفيتوص يابيارزش نظامآموزان  دانش

 در نآ يشيآزما ياجرا از سال ۷ از شيب که يفيتوص يابيارزش طرح
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هاي عاطفي، نگرشي، انگيزشي،  گذرد را بر ويژگي دوره دبستان مي

آموزان، جو  سطح بهداشت رواني، چگونگي تعامالت معلم با دانش
اند و به نتايج متفاوتي  کم بر کالس و غيره مورد بررسي قرار دادهحا

آموزان هر دو  هاي اين پژوهش نشان داد که دانش اند. داده دست يافته

گيري هدف پيشرفت،  گروه (ارزشيابي توصيفي و سنتي) از لحاظ جهت
گيري هدف تسلط گرايش دارند. همچنين، اين  بيشتر به جهت

بينند و بر اين  در امور تحصيلي توانمند ميآموزان خود را  دانش

که  اي از آنها دارند و ازآنجايي اند که معلمان انتظارات معقوالنه عقيده
سازي  آموزان هر دو گروه در متغيرهاي خودناتوان ميانگين نمرات دانش

تحصيلي، رفتار تقلب، رفتار مخرب، خودافشاسازي پيشرفت کم و 

مدرسه با زندگي در آينده نسبتاً پايين بود. ترديد نسبت به ارتباط  و شک

دهد که ميزان اين رفتارهاي ناسازگارانه بين  ها نشان مي اين يافته
  آموزان اين دو گروه چندان شايع نيست. دانش

گانه  هاي آماري درمورد متغيرهاي چهارده نتايج حاصل از تحليل

سلط و گيري هدف ت الگوهاي يادگيري سازگار نشان داد که در جهت
آموزان مشمول و غيرمشمول طرح ارزشيابي  عملکردگرا بين دانش

گيري هدف  داري وجود ندارد. از لحاظ جهت توصيفي تفاوت معنی

آموزان مشمول طرح در حد ناچيزي بهتر از  عملکردگريز، دانش

دست آمده  آموزان غيرمشمول طرح بودند. لذا، طبق نتايج به دانش
توصيفي تاحدودي توانسته است تمايل توان گفت كه ارزشيابي  مي

گيري هدف عملکردگريز كه يك نوع  آموزان به جهت دانش

شود، كاهش دهد. يک توجيه احتمالي  گيري معيوب محسوب مي جهت
هاي سنجش و ارزشيابي جديد،  براي اين يافته اين است که در محيط

 شدن هاي ارزشيابي توصيفي ترس از نمره و ارزيابي از قبيل محيط
ها در حد پاييني قرار دارد و  توسط معلمان، والدين و همكالسي

توان  آموزان دليل خاصي براي ترس از شكست ندارند. لذا، مي دانش
گيري هدف  پذيرفت كه ارزشيابي توصيفي توانسته باشد جهت

  عملکردگريز را تا حدودي كاهش دهد.

 گيري هاي جنسي ناچيزي در خرده مقياس جهت همچنين، تفاوت
توان نتيجه گرفت كه  هدف مبتني بر تسلط مشاهده شد. بنابراين، مي

آموزان دختر نسبت به پسر در حد ناچيزي بيشتر تمايل به  دانش

آموزان  گيري هدف مبتني بر تسلط دارند. به عبارت ديگر، دانش جهت
دنبال رشد  آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي بيشتر به دختر نسبت به دانش

هاي يادگيري به فرآيند يادگيري  صي هستند و در فعاليتو بهبود شخ

ها و تصورات  دليل نقش ها شايد به توجه دارند تا فرآورده. اين تفاوت
طور کلي، پسران نسبت به دختران انگيزه  قالبي جنسيتي باشد. به

شدن و سربودن دارند. از سوي ديگر، فرهنگ و  بيشتري براي برنده

اي در اختيار  براي دستيابي به چنين انگيزه اجتماع نيز فرصت بيشتري

دهد. لذا پسران نسبت به دختران بيشتر فرآورده  پسران قرار مي
  محورند تا فرآيندمحور و دختران برعکس.

كند  كه بيان مي پاركسو  استفانوهاي پژوهش  نتايج فوق با يافته
هاي مداد كاغذي سنتي تاثير يكساني  هاي عملكردي و آزمون سنجش

كه اين  ]. درصورتي۲۳هاي هدف دارند، همسو است [ گيري ر جهتب

و  دگروتو  پينتريج، دوركينو  بروخارتهاي پژوهشي  نتايج با يافته
]. در تبيين اين نتايج ۳۶، ۱۳، ۲و همكاران همخواني ندارد [ اليوت

توان گفت که عالوه بر نوع ارزشيابي، عوامل متعدد ديگري  متفاوت مي

آموز در منزل و روش تدريس  شخصي، تجارب دانش از قبيل عوامل
گيري اهداف شخصي تاثيرگذارند که در پژوهش حاضر  معلم بر جهت

  اند. کنترل نشده

آموزان نسبت به نوع ساختار هدف حاکم بر  از لحاظ تصورات دانش
آموزان مشمول و غيرمشمول  داري بين دانش شان تفاوت معنی کالس

هاي جنسي ناچيزي بين اين دو گروه  اوتطرح مشاهده نشد؛ اگرچه تف

آموزان هر دو گروه  دانشطور کلي، نتايج نشان داد که  مشاهده شد. به

آموزان دختر  کنند و دانش شان را مشابه ارزيابي مي ساختار كالسي
شان را تا حد ناچيزي بيشتر مبتني بر  نسبت به پسر ساختار كالسي

و عقيده دارند كه ساختار دانند  گيري تسلط و عملکردگرا مي جهت

شان آنها را بيشتر به سمت رشد شايستگي و همچنين، اثبات  كالسي
و  خلق خوشدهد. اين نتايج، از يك سو با پژوهش  شايستگي سوق مي

كنند كه طرح  ]. اين دو محقق بيان مي۴همسو است [ شريفي

ارزشيابي توصيفي در زمينه افزايش ماندگاري ذهني، توجه به اهداف 

هاي شناختي، تعميق يادگيري، ايجاد فرصت  االتر سطوح حيطهب
هاي فرآيند  آموزان و معلم براي رفع كاستي اصالح براي دانش

و استفاده از بازخوردهاي فرآيندي در مسير بهبود يادگيري يادگيري 

كه با نتايج حاصل از پژوهش  تاحدودي ناموفق بوده است. درصورتي
و همكاران مبني بر اين كه ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي از  ماهر

هاي عاطفي با يكديگر  لحاظ متغيرهاي مربوط به جو كالس و ويژگي
]. در تبيين اين كه چرا نوع ۵داري دارند، همسو نيست [ تفاوت معنی

ارزشيابي بر ساختار هدف كالسي تاثير متفاوتي نداشته است، يک 
كه طرح ارزشيابي توصيفي در پايه پنجم در  پاسخ احتمالي اين است

ها و  خوبي با اهداف، ويژگي آغاز كار است و هنوز معلمان اين پايه به

رسد كه  نظر مي نحوه اجراي اين نوع ارزشيابي آگاهي كافي ندارند و به
كنند. همچنين،  هاي سنتي كالس خود را اداره مي هنوز گاهي با شيوه

پايه پنجم بايد براي رفتن به مدارس خاص آموزان  كه دانش ازآنجايي

دولتي و غيره) با يكديگر رقابت نمايند. بنابراين،  (تيزهوشان، نمونه
هاي سنتي بر  بديهي است كه معلمان آنها مشابه با معلمان كالس

كنند. لذا، امكان  ها تكيه مي شان در اين آزمون آموزان موفقيت دانش

  ه يادگيري نيز توجه داشته باشند.دارد كه عالوه بر فرآيند به نتيج
هاي  گانه مربوط به راهبردها، باورها و نگرش از لحاظ متغيرهاي هشت

آموزان مشمول و غيرمشمول طرح  مربوط به پيشرفت، بين دانش

جز متغير خودافشاسازي پيشرفت کم، آن هم در  ارزشيابي توصيفي به

نتايج نشان داد  داري مشاهده نشد. لذا، اين حدي ناچيز، تفاوت معنی
آموزان مشمول و غيرمشمول طرح ارزشيابي توصيفي از لحاظ  که دانش

سازي  خودکارآمدي تحصيلي، فشار تحصيلي، راهبردهاي خودناتوان
تحصيلي، رفتارهاي تقلب و مخرب، اجتناب از تازگي و ميزان ارتباط 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               7 / 9

https://edcbmj.ir/article-1-245-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباسعلي دانافرو  کاظم برزگر بفرويي  ۱۰۲

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

يز اي دارند و تنها در حدي ناچ مدرسه با زندگي در آينده وضعيت مشابه

آموزان  آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي نسبت به دانش دانش
غيرمشمول وضعيت بهتري دارند. به عبارت ديگر، آنها تمايل کمتري 

کردن پيشرفت خود از ديگران دارند. همچنين، در اين  به مخفي

طور  هاي جنسي مشاهده شد. به گانه تا حدودي تفاوت متغيرهاي هشت
که دختران نسبت به پسران تاحدي خود را در  کلي، نتايج نشان داد

بينند، سوء رفتار کمتري دارند، از  امور تحصيلي کارآمدتر مي

تري برای تبيين شكست احتمالي خود بهره  راهبردهاي سازگارانه
کنند،  ها و تکاليف ناآشنا و جديد اجتناب مي گيرند، کمتر از فعاليت مي

شان را از ديگران مخفي  يهاي شخص کمتر تمايل دارند که پيشرفت

تري  کنند و نسبت به ارتباط مدرسه با زندگي در آينده ديد خوشبينانه

  دارند.
توان گفت که دختران در کالس  هاي جنسي مي در توجيه اين تفاوت

درس بيشتر خواهان رعايت نظم و قانون هستند و در انجام کارهاي 

شي از تاثير عواملي شان مسئوليت پذيرترند. اين امر شايد نا تحصيلي
شدن بيشتر خانواده براي تحصيل  چون تغيير نگرش و اهميت قايل

دختران و بسترسازي فرهنگي و اجتماعي مناسب از طريق 

گذاري بيشتر جامعه براي اين امر باشد. افزايش آمار  ارزش

هاي  شدگان دختر نسبت به پسر در کنکور سراسري در سال پذيرفته
ادعاست. اين امر نشان دهنده سير صعودي تالش اخير تاييدي بر اين 

 دختران براي تحصيل است.

 سيفو  رضاييو  آبادي فتحهاي تحقيق  طور کلي، نتايج باال با يافته به
و  خلق خوش؛ شيرمحمديهاي  ]؛ ولی با پژوهش۳۷، ۲۶همسو است [

مخالف  کريميو همکاران و  غياثي؛ زارعيو همکاران؛  ماهر؛ شريفي
  ].۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴است [

در توجيه عدم تفاوت بين دو گروه ارزشيابي توصيفي و سنتي از لحاظ 
هاي مربوط  و نگرشگانه مربوط به راهبردها، باورها  متغيرهاي هشت

به پيشرفت، يک دليل احتمالي اين است که اجراي ارزشيابي توصيفي 

سر  هاي پايه پنجم در استان يزد در اولين سال خود به در کالس
طور ناقص در  برد. همچنين، طرح ارزشيابي توصيفي در کل به مي

گذاري،  غير از تغيير در روش نمره مدارس اجرا شده است. اين طرح به

توان انتظار  در بقيه موارد همان طرح ارزشيابي سنتي است. لذا نمي
داشت که از لحاظ اين متغيرها طرح ارزشيابي توصيفي، سودمندي 

  ح ارزشيابي سنتي داشته باشد.بيشتري نسبت به طر

عدم برتري نظام ارزشيابي توصيفي نسبت به نظام ارزشيابي سنتي 
احتماالً نشانگر آن است که طرح ارزشيابي توصيفي در پايه پنجم 
ابتدايي استان يزد نتوانسته است به اهداف اصلي خود دست يابد. طرح 

سراسر کشور  ارزشيابي توصيفي چند سالي است که در مدارس ابتدايي

که در تحقيق حاضر نيز  گونه درحال اجرا است. اما اين طرح همان
نشان داد در برخي از مناطق، از نظر متغيرهاي انگيزشي و عاطفي 

همراه نداشته است. عدم موفقيت طرح  موفقيتي بيش از نظام سنتي به
عوامل مختلفي نسبت داد؛ از قبيل عدم  توان به در مناطق مختلف را مي

ها، تعداد زياد  شنايي معلمان و مديران با طرح، حجم زياد کتابآ

آموزان در کالس درس، عدم استقبال طرح از سوي برخي از  دانش
ويژه معلمان مرد و عدم وجود امکانات و فضاي کافي در  مجريان به

توان  مدرسه براي تحقق اهداف اين طرح. لذا، طبق اين شواهد نمي

ط فعلي اين طرح بتواند نسبت به نظام انتظار داشت که در شراي
هاي جدي فراروي  ارزشيابي سنتي برتري داشته باشد. باتوجه به چالش

طرح و نيز عدم تحقق کامل اهداف مهم آن، تعميم طرح ارزشيابي 

وجه  آموزان پايه پنجم در سال آتي به هيچ توصيفي به کل دانش
عني تسري اجراي هاي منفي چنين عملي ي شود. زيرا پيام توصيه نمي

آوردن شرايط  آموزان بدون فراهم ارزشيابي توصيفي به کل جامعه دانش

هاي کيفي در ارزشيابي و آموزش و نيز تهيه تجهيزات و  اجراي روش

آموزشي از سوي اولياي  -تامين منابع مالي براي ارايه خدمات کيفي
ناپذير بر ساختار شکننده نظام  ها و صدمات جبران مدارس آسيب

  آموزش و پرورش وارد خواهد کرد.

  

  گيري نتيجه

هاي الگوهاي  مقياس آموزان نظام ارزشيابي توصيفي در اکثر خرده دانش

آموزان مشمول طرح ارزشيابي سنتي  يادگيري سازگار نسبت به دانش

  برتري ندارند. 
 

از تمامي مديران، معلمان مدارس ابتدايي و  تشکر و قدرداني:
مسئوالن پژوهشکده تعليم و تربيت و دانشگاه فرهنگيان يزد که به 

اند، تشکر و  نحوي در انجام اين پژوهش با محقق همکاري داشته

  شود. قدرداني مي
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