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  آموزان نقش ارزشيابي مستمر در تعميق يادگيري دانش
  پاية دوم مقطع ابتدايي شهر تهران

  

  ∗هيلال مهران فرجدكتر     
 ∗∗السادات حقيقي فهيمه

  چكيده
پويايي و بقا در عرصه علم و عمـل در سـطح جهـاني نيازمنـد يـادگيري                  
معنادار، عميق و مداوم است و سنجش تحقـق يـافتن آن بـه عهـده نظـام                  

ارزشيابي نيازها را كشـف، هـدفها را تـدوين و امكانـات             . ارزشيابي است 
 نارساييهاي موجود در همـة مقـاطع        كند و    يادگيري را فراهم مي    -ددهييا

آموزشي به ويژه در مقطع ابتدايي را به دليل اهميت و جايگاه ويژة آن در                
بـازنگري در سيسـتم ارزشـيابي در        . كنـد  طرف مي ي پايه بر  مهارتهاكسب  

ــه      ــزوم روي آوردن ب ــا ل ــها و ابزاره ــداف و روش ــف اه ــطوح مختل س
رويكردهاي نوين ارزشيابي را چه به صـورت پايـاني و چـه بـه صـورت                 

هدف ايـن تحقيـق     . كند  ناپذير مي   اجتناب) كمي و كيفي و تركيبي     (مستمر
مشــخص كــردن نقــش و تــأثير ارزشــيابي مســتمر در تعميــق يــادگيري "

طـرح ارزشـيابي    .  اسـت  "ابتدائي شهر تهـران   آموزان پايه دوم مقطع       دانش

                                                      
 عضو هئيت علمي دانشگاه پيام نور ∗

  رورش شهر تهرانرشناس گروه درسي سازمان آموزش و پريزي درسي و كا كارشناس ارشد برنامه ∗∗
زاده يادي كنيم كه در شكل گيري  جا وظيفه داريم از همفكري و همكاري شادروان دكتر سليمي  ايندر

 .اين مقاله نقشي ارزنده داشتند و متأسفانه به رحمت ايزدي پيوستند
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 در چند منطقه و مدرسه      1381توصيفي به طور رسمي و آزمايشي از سال         
ابي مسـتمر   در حال اجراست و ارزشـي     ) 16 و   12،  9،  5،  1مناطق  (ابتدايي  

و ) منطقـه يـك   (مدرسـه عـدالت دخترانـه       . تراهكار اصلي اين طرح اس    
نوان گروه مشمول طرح و مـدارس       به ع ) 9منطقه  (مدرسه آزادگان پسرانه    
اي همتـا  ه نه همان مناطق با توجه به نمونهاهللا پسرا راضيه دخترانه و رسول  

 نفـر گـروه مشـمول       142 آمـاري     جامعه. به روش تصادفي انتخاب شدند    
 دختـر،   72( نفر گروه غير مشمول طرح       143و  )  پسر 57 دختر،   85(طرح  

 از طريـق  ي آنهـا  يـادگير  نفر بود كـه سـطوح  285و در مجموع    )  پسر 71
 كاربرد و   -ت تحصيلي در سه سطح دانش، ادراك       سوالي پيشرف  35آزمون  

هاي درسـي سـنجيده     ه روش مشاهده كنش متقابل در كالس      بو  قوه خالقه   
ها، تفاوتي معنادار را در سطوح يـادگيري          نتايج حاصل از تحليل داده    . شد

فـاوت   وجـود ت  تحقيـق مبتنـي بـر     فرضـيه اصـلي     . دهد  دو گروه نشان مي   
آموزاني است كه ارزشيابي مسـتمر از فعاليـت           ري دانش يگمعنادار ميان ياد  
آموزاني است كه ارزشيابي پايـاني از         آيد و يادگيري دانش     آنان به عمل مي   

گروه مشمول طرح در كل آزمون، در سـطوح         . آيد   به عمل مي   آنهافعاليت  
عمـل  ل طـرح    مختلف يادگيري و قدرت خالقه بهتر از گـروه غيرمشـمو          

كردند و ميان دختران و پسران گـروه مشـمول طـرح تفـاوت معنـادار در                 
  .يك از موارد مشاهده نشد هيچ

نتايج حاصل از جدول كنش متقابل براون نيز نشان داد كه گـروه مشـمول     
شود، درصد    طرح در اكثر مواردي كه به سطوح باالي يادگيري مربوط مي          

  .ود اختصاص داده استبااليي از فعاليت يادگيري را به خ
  

 ارزشـيابي توصـيفي، تعميـق       ارزشـيابي تحصـيلي، ارزشـيابي مسـتمر،       : ها  واژه كليد
   دوره ابتدايييادگيري؛
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   مقدمه
اي از    يي بالنده نياز دارند كه بتوانند با بينش مناسـب مجموعـه           نهااجوامع نوين به انس   

سـته، خـالق و مبتكـر بـا         انسـانهايي شاي  .  را در مشاغل گوناگون به كـار گيرنـد         مهارتها
. مند به اهداف مشخص دست يابنـد        مهارتهاي گسترده كه در نظام آموزشي علمي و نظام        

بـرون  هاي اين نظام در همـاهنگي و پيوسـتگي، جسـتجويي مـداوم را در درون و                    مؤلفه
جستجويي براي دستيابي به كمال مطلـوب و ارزشـمند كـه نـوعي              ". انسان در پي دارند   

در مسير طبيعي است واز مراحل پرستاري، تاديـب و تعلـيم تـا مرحلـه                مراقبت از رشد    
خودسازي و تاثير فرد بر خويشتن خويش و آغاز انعكاس فعل روي فاعل ادامه خواهـد                

ــت ــراهيم ("داش ــزاري    .)1382زاده،  اب ــاي اب ــم از نيازه ــادگيري اع ــاي ي ــأمين نيازه  ت
دانـش، مهـارت،    ( محتـوايي     و نيازهاي  )سوادآموزي، بيان شفاهي، شمارش، حل مسئله     (

آمـوختن چگونـه    "عصر سرعت انتقال دانش و اطالعات، مسـتلزم         در  ) ارزش و نگرش  
دانستن، براي انجام دادن، براي زيستن و براي با "ادگيري عميق براي     است تا ي   "آموختن

در ايـن ميـان     ). 1376المللـي،     دفتـر همكاريهـاي بـين      ( در آنها ايجاد شـود     "هم زيستن 
تحقيقات نشان داده كه آموزش     . ت و نقشي مؤثر برخوردار است     از اهمي دايي  ش ابت آموز

ابتدايي در توسعة اقتصادي صد و ده كشور جهان اثر مثبت داشته و عامـل كـاهش فقـر                   
  .بوده است

قضاوت درست در زمينة ميزان و عمق يادگيري بايد متكـي بـه شـواهد و اطالعـات                  
ايـن  .  يـادگيري گـردآوري شـود      فرآينـد ر در   گوناگون و مستندي باشد كه به طور مستم       

 از مرحلة گردآوري اطالعات تا قضـاوت دربـارة كيفيـت و مطلوبيـت يـادگيري،                 فرآيند
شـود كـه در هـر مرحلـه از             آموزش محسـوب مـي     فرآيندارزشيابي نام دارد و جزئي از       
ري لذا الزم است نقش ارزشيابي مستمر در تعميـق يـادگي          . آموزش بايد فعاالنه عمل كند    

  .آموزان به صورت مستند مورد ارزيابي قرار گيرد دانش
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  طرح مسئله
تـرين دوره     شود و در دوران كودكي كه مهم         از بدو تولد انسان آغاز مي       تربيت فرآيند

ايـن  . كنـد   گذاري مي   زندگي آدمي است، ساختارهاي شخصيتي و رفتاري كودكان را پايه         
نظران تعليم     از صاحب  ي عظيم ت كه گروه  دوران از زندگي از چنان اهميتي برخوردار اس       

شناسان، فالسفه و فيزيولوژيستها توجـه و آراي تربيتـي خـود را بـه آن                  و تربيت، جامعه  
يه لواعتقاد داشت كه آموزش دوران ا )قرن سوم قبل از ميالد(افالطون . اند اختصاص داده

تند كه اگر آمـوزش  القول هس متفكران علوم تربيتي نيز متفق   . كودكي امري اجتماعي است   
نخواهـد   از سنين كودكي آغاز شود، بسياري ازمسائل و مشكالت حـاد اجتمـاعي پديـد              

خ نگاه به كودك متفـاوت بـوده اسـت، گـاهي كـودك مينيـاتور افـراد                  يدر طول تار  . آمد
شـده     مشابه برنامة بزرگساالن طراحـي مـي       آنها و برنامه آموزشي     هشد  بزرگسال تلقي مي  

هـاي آموزشـي را    وجه به عالئق، نيازها و مراحل رشد سني او برنامه         اهي هم با ت   گاست،  
ده و زمـاني    زماني آموزش كودكان امري خصوصي و خـانوادگي بـو         . اند  كرده  طراحي مي 

تـوان    بازتاب اهميت وضرورت آموزش دوران كودكي را مي       . تجنبه اجتماعي داشته اس   
وزشـي كودكـان صـورت گرفتـه        هـاي آم    ه در زمينة برنامه   ي متعددي يافت ك   تحقيقهادر  

 آمـوزش دوران كـودكي از دو جنبـه          "فـالو تـرو   " و   "هداسـتارت "در دو تحقيق    . است
محيطهاي آموزشي در اين     سهولت اثرپذيري از     .1: رسي و اهميت آن اظهار شده است      بر

توان نتيجـه گرفـت كـه     از دو تحقيق فوق مي.  دوام و عمق يادگيري اين دوران  .2دوران  
شود بسيار مشكل است، زيـرا         در دوران كودكي آموخته مي     آنچهميان بردن   تخريب و از    

يادگيري كودكان در اين دوران از دوام و ثبات بيشتري برخوردار است و زمينه را بـراي                 
تغييرات زندگي اجتماعي، ارتباطي،    ). 1381مفيدي،  (سازد    دوران بعد فراهم مي   يادگيري  

كودان امروز  . ر رشد و تحول كودكان داشته و دارد       آموزشي و خانوادگي تاثيرات بسيار ب     
. ترنـد   تر، كنجكاوتر و مستقل      فعال آنها.  پيش تفاوت بسيار دارند    با كودكان يكي دو نسل    

كودكان امـروزي را بـه آسـاني        . تر دارند   نمايند و عالئق پيچيده     آنان بزرگتر از معمول مي    
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وسايل بازي متنوع،   . خيزند  ارضه بر مي   به مع  محدوديتهاتوان رام كرد، زيرا در مقابل         نمي
ثيري بسـيار بـر زنـدگي       ين بـه تربيـت آنـان، تـأ        دوتر، انواع كتب و توجه بيشتر وال      كامپي

بسياري . گذارند بزرگساالن، جوانان و نوجوانان و همچنين بر رشد و آموزش كودكان مي    
 شخصـيت و    از والدين و معلمان در مقايسه با گذشته نسبت به حقوق كودكان و رعايت             

امروزه شـناخت جامعـه فرهنگـي و خـانوادگي          . اند  يافتهديدگاهي انساني    آنهااحترام به   
تر شده و درك تواناييهاي بالقوة        نسبت به نيازهاي جسمي، رواني و فكري كودكان عميق        

ترديـد در چنـين شـرايطي از تحـوالت جهـاني هرگـاه                بـي . آنان امكان پذير گشته است    
  داشته باشـيم و در راه      21ي كودكان قرن    ويژگيهاوشي مناسب با    بخواهيم آموزش و پرر   

 قـدمهايي مبتنـي بـر مـوازين انسـاني و            آنهـا ي  رشد و شـكوفايي اسـتعدادهاي خـداداد       
ريزيهاي تعلـيم و تربيـت بـر اسـاس اسـتعدادهاي              خداپسندانه برداريم، الزم است برنامه    

مدرسه نيـز بايـد     .  گيرد عملي كودكان و براي كسب مفاهيم و مهارتهاي اساسي صورت         
مكاني براي رشد اجتماعي و فردي كودك باشد تا در آنجا بتواند آينده خود را بسـازد و                  
متناسب با رشد جسمي به استقالل و رشد شخصيت برسـد و تواناييهـاي خـويش را در                  

هرگونه برخورد علمـي و     . مسير ارزشهاي مثبت اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي بروز دهد        
ريزيهاي آموزشي دوران ابتدايي با شـناخت ويژگيهـاي كودكـان در ايـن                رنامهعملي در ب  

) رشـد جسـمي ب    ) الـف : كودكان در سنين ابتدايي در سه محـور       . گردد  دوران آغاز مي  
تمايل بـه   . گروههاي همسال هستند   رشد اجتماعي در پي پذيرش در     ) رشد شخصيتي ج  

ي پـر   فعاليتهاي گروهي و    بازيهاد به   من  نمايي در برابر جنس مخالف دارند و عالقه         قدرت
در اين دوران تمايل آنـان بـه همكـاري و مشـاركت در كـار گروهـي و                   . تحرك هستند 

كند   در فعاليت گروهي كمك ميآنهايي كه به موفقيت مهارتهاپذيرش مسئوليت و كسب 
 طراحي اهداف آموزشي براي دوران ابتـدايي بـا          .)1996،  1رونالد سي دال  (مشهود است   

  .جه به موارد فوق كامالً روشن و مشخص خواهد بودتو

                                                      
1-Ronal. C. Doll 
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كننده مردودين مقطع ابتدايي نظام آموزش و پرورش ايـران ميـان              متأسفانه آمار نگران  
 به ويژه در مناطق محروم و روستايي و همچنين آمار ترك تحصيل             1376-1381سالهاي  
جــود  حكايــت از و1379آمــوزان در تحقيقــات ســنجش صــالحيت پايــة ســال  دانــش

. كنـد  نارساييهايي در نظام آموزشي و تحقق نيافتن اهـداف آموزشـي در ايـن مقطـع مـي               
آمـوزان كـالس اول ابتـدايي مـردود           كند كه يك پنجم دانـش       بيان مي ) 1380(نژاد    نظري
آموزان دوره ابتدايي قبل از پايان تحصيالت اين دوره           شوند و بيش از يك سوم دانش        مي

دهنده آن است كـه        نشان 1382ايج تحقيقات سعيدي در سال      نت. كنند  را ترك تحصيل مي   
 نفر و ميزان تـرك تحصـيل        270183 در حدود    80-81تكرار پايه در مقطع ابتدايي سال       

ــوده اســت 57315در حــدود  ــر ب ــه .  نف ــت هزين ــراي دول ــن مســئله ب اي در حــدود  اي
ي وهشـها پژ). 1382به نقـل از حسـني،       ( تومان را در برداشته است       392,106,300,000

هـاي فراگيـران دارد       ديگر نيز حكايت از نارساييهاي شيوه متداول ارزشـيابي از آموختـه           
دوران، بـه نقـل از شـاهزماني در ايـن           ). 1369، نـادري    1372نژاد،    ، نيك 1375سپاسي،  (

رشد و شكوفايي قرار دارند از چنان ضعفي در ارائـه دانـش خـود               كودكاني كه در سنين     
رسـد حلقـه مفقـود        به نظر مـي   . شوند  د يك پنجم آنها مردود مي     برخوردارند كه در حدو   

 آموزشي نظام ارزشيابي است كه به استناد تعاريف علمي و وظايف تعريـف              فرآيندشده  
پـي  . شده از عهدة گرآوري اطالعات براي سنجش تحقق يافتن اهـداف برنيامـده اسـت              

يسر است تا به عنوان چشم      مبردن به ميزان عمق يادگيري تنها از طريق سيستم ارزشيابي           
 -يـاددهي (ها  فرآينـد و گوش نظام آموزشي عمل كند و نقاط قوت و ضعف دروندادها،             

ارزشيابي زماني بيشـترين    ). 1374بازرگان،  (، بروندادها و پيامدها را پيدا نمايد        )يادگيري
كننـده يـادگيري همـه جانبـه و تعامـل و عملكـرد آشـكار                  گذارد كه منعكس    تاثير را مي  

تـوان ارزشـيابي را نقطـة      لذا نميدهند باشد، ا دانش خود انجام مياگيران و آنچه آنها ب   فر
 آموزشي  فرآيندشد، بازده يا نتيجه        اگر نظام ارزشيابي درست اجرا مي      1.پايان كار دانست  

                                                      
1-http//www.Montana.edu/ariej/asses/good practice.html. 
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 و در مسير اصالح آنها گام بـر دارد          )1987،  1تايلر(بيني كند     توانست به موقع پيش     را مي 
گيري در اختيار مسئوالن و طراحان و مجريان آموزشـي            فيد را براي تصميم   و اطالعات م  

كردن به ارزشيابي پاياني و ناديده         اين ضعف ناشي از بسنده     ).1984،  2كرانباخ(قرار دهد   
  ).1382به نقل از خورشيدي، . (انگاشتن نقش مهم ارزشيابي تكويني است

 محسـوب شـود، زيـرا هـدف آن           يـادگيري  - يـاددهي  فرآيندارزشيابي بايد جزئي از     
بهبودبخشيدن و اصالح كردن آموزش است نه صرفاً تعيين ميزان موفقيـت در پيشـرفت               

كنـد كـه چـه         آموزشي انجـام گيـرد، تعيـين مـي         فرآيندارزشيابي اگر در مسير     . تحصيلي
داده شـود تـا    مـوزش   اني، به چه منظوري و چگونه بايد آ       چيزي، به چه كسي، در چه زم      

بسـنده كـردن بـه      ). 1382رستگار،  (بق با اهداف فراگرفته شوند      لوب و منط  رفتارهاي مط 
يي با مسائل فراصنعتي و     رودر عصري كه يادگيري كليد رويا     ) پاياني(اين شيوه ارزشيابي    

عصر كنوني نيازمند بازنگري عميـق  . فراتخصصي است، راه به جايي نبرده و نخواهد برد    
داننـد    ن تنها نيازمند اين نيستند كه بداننـد چـه نمـي           آموزا   است، زيرا دانش   فرآينددر اين   

هـاي خـود عمـالً در         توانند از دانسـته     بلكه خواهان اين مسئله هستند كه بدانند چرا نمي        
آنها دوست دارند كه موانعي كه      ). يادگيري عميق و كاربردي   (زندگي واقعي بهره بگيرند     

. ، شناخته و از ميان برداشـته شـود        هايشان است   بر سر راه يادگيري و به كارگيري دانسته       
احتيـاجي  . توانند برونـد  اند و كجا مي آنها محتاج اين هستند كه بدانند در كجا قرار گرفته    
پروري كجاسـت و آنهـا بـا حفـظ و             نيست كه بگوييم پايان خط رقابت و مسابقه حافظه        

الس باالتر ارتقا   بر رقباي خود غلبه كنند و يا به ك        . دنتوان  كردن دانش چگونه مي     اندوخته
هاي علمـي را فرابگيرنـد، آنگـاه      كافي است شيوه يادگرفتن و به كارگيري اندوخته       . دنياب

قادر خواهند بود كه به كمك ابزارهاي الكترونيكي كليه ساختار دانش پيچيـده را بـدون                
توانـد خـود      آمـوز مـي     دانـش . دنانشكوار آنها شوند به تصوير        فظ طوطي آنكه متحمل ح  

برقـراري  . نده فن و دانش جديد باشد و آمادگي زيستن در عصر دانـايي را بيابـد              توليدكن

                                                      
1-Tyler 
2-Cronbach 
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ها نيازمند ارزشيابي مستمر و تكويني است كه لحظه به لحظه و گام به گام به                اين فرصت 
ارت كنـد و    آمـوز نظـ     همراه آمـوزش و يـادگيري بـر عملكـرد ذهنـي و رفتـاري دانـش                

ايـن شـويه ارزشـيابي در رويكـرد         . ان قرار دهد  موقع در اختيار آن   بارخوردهاي الزم را ب   
 قادر خواهد بود كه سنجشي درست از اهداف به عمـل آورد و يـادگيري                ر محو -فرآيند

بـه صـورت پايـاني انجـام         ارزشيابي كـه صـرفاً    ). 1380ميري،  (عميق را به ارمغان آورد      
  . نشان داده است كه پاسخگوي نيازهاي عصر حاضر نيست گيرد، مي

كند كه در بلندمدت جامعه از         بيان مي  2 به نقل از استامپن    1 جي، فوستر  2004در سال   
 آموزشي است كه تفكر و شيوه انتقـال دانـش را در      فرآيندسو متمايل به به كارگيري        يك

 ارزشيابي دارد كه مبتني بـر       فرآيندعرصه زندگي آموزش دهد و از سوي ديگر تمايل به           
العات دقيقي باشـد كـه در ضـمن يـادگيري و            سنجش و قضاوت عادالنه و براساس اط      

آمـوزان از     تاكيد بيش از حد به پركردن و انباشـتن ذهـن دانـش            . آموزش گردآوري شود  
هـاي    ي زندگي عامـل اصـلي شكسـت و ناكـامي برنامـه            واقعيتهاحقايق، بدون ارتباط با     

ها،    برنامه ، ابزارها، روشها، هدفها،   )پاياني(مدار    در رويكرد آموزشي نتيجه   . آموزشي است 
زشي و ارزشيابي از آن با توجه به بازده و نتيجه نهـايي كـه همـان رفتـار                وسازماندهي آم 

آمـوز منفعـل، معلـم فعـال،      در اين رويكـرد دانـش  . گيرد قابل مشاهده است، صورت مي   
تنـي بـر آزمونهـاي كتبـي         و غيرمنعطف و شيوه ارزشيابي عمـدتا مب        محيط يادگيري بسته  

هـا،     روشها، ابزارها، برنامـه     مدار، هدفها،  -فرآيند رويكرد آموزشي    در حالي كه در   . است
هاي ذهنـي و مهارتهـاي      فرآيندسازماندهي آموزشي و ارزشيابي از آن با توجه به توسعه           

محـيط يـادگيري مشـوق      آمـوز فعـال،         در ايـن رويكـرد دانـش      . گيـرد   تفكر صورت مـي   
نده و هدايتگر و شيوه ارزشـيابي       كن   ترغيب -كننده  نقش معلم تسهيل  هاي شناختي،   فرآيند

ايـن  . آمـوزان مبتنـي اسـت       نيز بر مشاهده عملكرد و ارائه بازخوردهاي مستمر به دانـش          
هنگـام بـراي    ب آموزشي و يادگيري و ارائه بازخوردهـاي         فرآيندرويكرد بر تحليل مستمر     

                                                      
1-Fuster.J 
2-Stampen 
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ثر از  متـأ (ي ارزشيابي نتيجه مـدار      ويژگيها. داردتحقق بخشيدن به اهداف آموزشي تأكيد       
در جـدول   ) گراهـا   متأثر از ديدگاه شـناخت    ( مدار   فرآيندبا ارزشيابي   ) ديدگاه رفتارگراها 

  ).1379مهر محمدي، ( مقايسه شده است 1شمارة 
  

   مدار-فرآيند مدار و -مقايسه ارزشيابي نتيجه. 1جدول شماره 
  )مستمر و تكويني( مدار -فرآيندارزشيابي   )پاياني( مدار -ارزشيابي نتيجه

دهـي بـه آمـوزش و         شـكل (حالت مسـتمر و تكـويني         .دارد) گيري رفتارهاي قابل مشاهده اندازه(حالت پاياني 
  .دارد) يادگيري

ي كتبــي و عملكــردي، فهرســت آزمونهــاابزارهــاي آن   .ي كتبي عيني و تشريحي استآزمونهاابزارهاي آن 
  .است... نگاري و  وارسي، واقعه

آور پيـدا      و اضـطراب   امتحان جنبه رسمي و غيرطبيعـي     
  .كند مي

رد و اضطراب را به     داامتحان جنبه غير رسمي و طبيعي       
  .كند شوق تبديل مي

  .اي ندارد حالت رقابتي و مقايسه  .گردد و حالت رقابتي دارد محدود به چند نمره مي
  .كند نقاط قوت و ضعف را مشخص مي  .كند نقاط قوت و ضعف را مشخص نمي

  .سنجد آموزان را مي با ارزشيابي مالكي فعاليت دانش  سنجد آموز را نمي ت دانش تفكر و فعاليفرآيند
  . يادگيري توجه داردفرآيندبه   .فقط به فرآورده و نتيجه يادگيري توجه دارد

  .گردد  آموزش تلقي ميفرآيندارزشيابي جزئي از   گردد ي مجزا از آموزش تلقي ميفرآيندارزشيابي، 
  .رود براي تصحيح آموزش به كار مي  . نداني ندارددر تصحيح آموزش نقش چ

  .كند به تواناييهاي فردي توجه مي  .هاي فردي و تواناييهاي فردي توجه ندارد به تفاوت
  .كند آموزان را فعال مي دانش  .آموزان نقشي ندارد سازي دانش در فعال

  .گيري اكثر رفتارهاي ايجاد شده است هقادر به انداز  گيري اكثر رفتارهاي ايجاد شده نيست قادر به اندازه
گيـري    اغلب رفتارهاي سطوح باالي يادگيري را انـدازه       

  .كند نمي
ــي   ــا م ــاربرد ارتق ــه ك ــش ب ــادگيري را از دان ــد و  ي ده

  .كند گيري مي اندازه
  .كند  را در زندگي تقويت ميمهارتهاها و  كاربرد آموخته  .كند وار را تقويت مي يادگيري طوطي

  .كند گانه را تقويت ميحافظه و حواس پنج  .كند تقويت ميحافظه را 
  .كند آموزان را متجانس مي دانش  .كند موزان را متجانس نميآ دانش
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آموزان را به گروههـاي قـوي و ضـعيف،             مدار، دانش  -شيوه ارزشيابي سنتي و نتيجه    
 ارزشـيابي   كند، در حالي كه شيوه      بندي مي   تيزهوش يا كندذهن و فعال يا غيرفعال تقسيم       

آموزان و در نتيجـه ارتقـا يـا           مستمر و رشد دهنده در پي بارزكردن قوت يا ضعف دانش          
ين پرسش است كه هاي باالتر نيست، بلكه در پي پاسخگويي به ا عدم ارتقاي آنان به پايه   

  ؟"توانم بكنم آموز در كجا قرار دارد و من براي پيشرفت او چه مي دانش"
ي كتبـي و    آزمونهاتاً به صورت تراكمي و در غالب        دكه عم هاي سنتي ارزشيابي      شيوه

گيرد با توجـه بـه دو اصـل پاسـخگويي و ارتقـاي تحصـيلي كـامالً                    شفاهي صورت مي  
دهي به آمـوزش و يـادگيري ناكـافي و     رسد، اما براي هدايت و شكل       ضروري به نظر مي   

  : مهـم اسـت     ارزشـيابي دو اصـل بسـيار       فرآينـد توان نتيجه گرفت كـه در         مي. نارساست
در خدمت آموزش باشـد و      . 2. آموزان مستقيماً مورد بررسي قرار گيرد       عملكرد دانش . 1

 زمـاني طـول دوره ارزشـيابي و         هـم بيانگر  اين اصول   ). 1383خوش خلق،   (نه به عكس    
 بهبـود آمـوزش     اي موثر در    تواند انگيزه   ارزشيابي از عملكرد نيز مي    . موزش است  آ فرآيند

 كه بايد انجـام دهنـد،       موزان را از مطالبي كه بايد بدانند و چيزهايي        آ  باشد و ادراك دانش   
شـود و     بنابراين ارزشيابي جزئي از آموزش تلقـي مـي        ). 1382زاده،    سليمي (افزايش دهد 

آيـد   كند، به عبارتي ديگر ارزشيابي به عمل مـي     جهت آموزش را تعيين و پيش رونده مي       
. گيرد تا ارزشيابي بـه عمـل آيـد    وزش انجام مي كه آم   تا آموزش بهتر صورت گيرد نه اين      

 مدار، بازنگري در سيسـتم ارزشـيابي        -فرآيند مدار و    -مقايسه ويژگيهاي ارزشيابي نتيجه   
را در سطوح متفاوت اهداف و روشها و ابزارها ضروري، و روي آوردن به رويكردهـاي                

) كيفي و تركيبي  كمي و   (نوين ارزشيابي را چه به صورت پاياني و چه به صورت مستمر             
  .كند ناپذير مي اجتناب

كردن نقش و تاثير ارزشيابي مسـتمر در تعميـق يـادگيري              هدف كلي تحقيق مشخص   
به منظور تحقق بخشـيدن بـه ايـن         . آموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهر تهران است         دانش

  :هاي زير مورد بررسي قرار گرفت هدف، فرضيه
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ن با ارزشيابي مستمر بيشتر از ارزشـيابي پايـاني          آموزا  ميزان و عمق يادگيري دانش    . 1
  .است
  .ميزان و عمق يادگيري دختران و پسران با ارزشيابي مستمر يكسان است. 2

  )1(هاي فرعي  فرضيه
 ميزان يادگيري در سطح دانش با ارزشيابي مسـتمر بيشـتر از ارزشـيابي پايـاني                 .1-1
  .است
ا ارزشيابي مستمر بيشـتر از ارزشـيابي         ميزان يادگيري در سطح ادراك وكاربرد ب       .1-2

  .پاياني است
  . ميزان يادگيري قوه خالقه با ارزشيابي مستمر بيشتر از ارزشيابي پاياني است.1-3

  )2(هاي فرعي  فرضيه
  . دانش دختران و پسران با ارزشيابي مستمر يكسان است.2-1
  .است ادراك و كاربرد دختران و پسران با ارزشيابي مستمر يكسان .2-2
  . قوه خالقه دختران و پسران با ارزشيابي مستمر يكسان است.2-3

  متغيرهاي تحقيق
 آموزشي است كه    فرآيند از   يبخش): تعريف مفهومي (ارزشيابي مستمر   : متغير مستقل 

هـايي مثـل گفتگـو، مشـاهده،         در جريان آموزش جاري است و معلم با استفاده از شـيوه           
هـاي    فاهي و غيـره اطالعـاتي را در زمينـة آموختـه           آزمون عملكردي، آزمون كتبي يا شـ      

كند سپس با توجه به اين        آموزان در راستاي هدف آموزشي مورد نظر گردآوري مي          دانش
آموزان به جزئيـات پيشـرفت        اطالعات و اهداف آموزشي و همچنين تجارب قبلي دانش        

ورزد و مرحلـه      آموزان، بهبود و اصالح يادگيري آنان يا اصالح آموزش مبادرت مي            دانش
  .كند بعدي آموزش را طراحي مي
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 بـراي   آنكههر گاه يادگيري عالوه بر      : )تعريف مفهومي (عمق يادگيري   : متغير وابسته 
دانستن باشد با يادگيري براي به كار بستن و يادگيري براي زيستن و با ديگـران زيسـتن                  

بـه  .  جريـان دارد دار است كه در طول زنـدگي     توأم شود به معني يادگيري عميق و مدت       
يري در طول زندگي است كه در سطوح        گ ياد "چگونه يادگرفتن "ديگر، يادگيري   عبارتي  

يـادگيري  ). 1376يونسـكو،   (گيـرد      صـورت مـي    )ادراك و كاربرد  (باالي حيطه شناختي    
نظـران علـوم تربيتـي در         صـاحب ). 1382كيـامنش،   (معنادار يعنـي يـادگيري كـاربردي        

، نظرات خود را در خصوص عمق يادگيري بـدين شـرح            )83آذرماه  (مصاحبه حضوري   
، بـه كـارگيري يـادگيري در سـطوح       )دكتر سـيف  (سطوح باالي يادگيري    : عنوان نمودند 

  ).دكتر كريمي(كاربردي و مهارت 
كننده تحقيق، جنسيت و سطوح يادگيري است و متغير كنترل شده دوره              متغير تعديل 

  .ه استتحصيلي و پايه تحصيلي در نظر گرفته شد

  تعريف عملياتي متغيرها
هـايي مثـل گفتگـو، مشـاهده،          الگويي است كه با استفاده از شـيوه       : ارزشيابي مستمر 

آموزان   فرصت يادگيري را در اختيار دانش     ... آزمون عملكردي، آزمون كتبي يا شفاهي و        
دهد كه تحقق يافتن آن در ايـن تحقيـق بـه وسـيله آزمـون پيشـرفت تحصـيلي                      قرار مي 

 نمره  8 نمره سطح ادراك و كاربرد و        20 نمره سطح دانش،     12: شامل)  تشريحي -يتست(
 نمره و همچنين كنش متقابل كالسي 40 در مجموع )نوآوري، اصالت، سيالي(قوه خالقه  
  .سنجيده شد

پاسخگويي به پرسشهايي منطبق بـا اهـداف آموزشـي كتـب درسـي               :عمق يادگيري 
 12هاي آسماني سال دوم ابتـدايي مشـتمل بـر      هديه، رياضي، علوم و     بخوانيم و بنويسيم  

نـوآوري،  ( پرسش قوه خالقه     8 - پرسش سطح ادراك و كاربرد     15 -پرسش سطح دانش  
  ).سيالي، اصالت
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  پيشينه تحقيق
شيوه ارزشـيابي مسـتمر در سـال اول         " در تحقيقي با عنوان      1380سال  شاهزماني در   

زشيابي مستمر به   ري كه معلمان در ار     دريافت، ابزا  " واحدي مدارس اصفهان   -نظام سالي 
هـاي ايـن تحقيـق        بـر اسـاس يافتـه     . برند، عمدتاً آزمونهاي كتبي و شفاهي است        كار مي 
آموزان اعتقاد داشـتند كـه ارزشـيابي مسـتمر، در يـادگيري مـؤثر و موجـب رفـع                      دانش

چنـين زمـان ارزشـيابي مسـتمر        هم. شود   و موفقيت تحصيلي آنان مي     مشكالت يادگيري 
بـه خـود اختصـاص    را  نمـره  4-7 اوقات بعد از پايان بخش يا فصـل اسـت كـه             بعضي

  .دهد مي
تـأثير ارزشـيابي تكـويني بـر افـزايش پيشـرفت            " در تحقيـق     1375ي در سال    حيدر

به اين نتيجه  "كنار آموزان سال اول دبيرستانهاي نظام جديد منطقه فريدون         تحصيلي دانش 
و مشـكالت يـادگيري نقشـي مـوثر داشـته و            رسيد كه ارزشيابي مستمر در رفع نواقص        

  .انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي بيشتري را به همراه خواهد داشت
بررسـي تـأثير   "در پژوهشي بـا عنـوان   ) به نقل از شاهزماني (1373نژاد در سال     نيك

ه دبيري دانشـگاه را      دانشجويان رشت  "آزمونهاي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان     
 آزمونهاي ي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم كرد و از گروه آزمايشي         ادفبه روش تص  

پايـاني عملكـرد هـر دو گـروه را بررسـي و             سپس در ارزشـيابي     . تكويني به عمل آورد   
  .تفاوت معنادار در پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را نسبت به گروه كنترل نشان داد

در ) به نقـل از شـاهزماني      (1369 سال    و نادري در   1372نژاد در سال      سپاسي و نيك  
ه متـداول ارزشـيابي از      ويبررسي مشكالت و نارسـاييهاي شـ      "ان  سه تحقيق مجزا با عنو    

 به اين نتيجه رسـيدند كـه چنانچـه اهـداف آموزشـي در هـر                 "هاي يادگيرندگان   آموخته
 مرحله به واحدهاي كوچكتر تقسيم شوند و بعد از يادگيري از آنها ارزشـيابي بـه عمـل                 

تعيين و در صورت لزوم   نقاط قوت و ضعف     آيد، پيش از ورود به واحد يادگيري جديد         
  .اصالح خواهد شد
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بررسـي و تـأثير بـازخورد در ارزشـيابي     " در تحقيقـي بـا عنـوان     1381كرد در سال    
آموزان پسـر پايـه پـنجم ابتـدايي           تكويني بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش       

آمـوزاني كـه بـازخورد         رسيد كه ميان پيشرفت تحصيلي دانش      ه به اين نتيج   "شهر بوكان 
. كردند تفاوتي معنـادار وجـود دارد        كردند با آنهايي كه بازخورد دريافت نمي        دريافت مي 

همچنين تفاوت معناداري ميان بازخوردهاي نوشتاري و بازخوردهاي كالمـي در آزمـون             
ي و تركيبـي تفـاوت معنـادار        تكويني مشاهده شده است، اما ميان بازخوردهاي نوشـتار        

  .مشاهده نشده است
بـا  ) به نقل از شاهزماني    (1374 و مرداني در سال      1372نتايج تحقيق عابدي در سال      

 "آمـوزان دوره متوسـطه     ماهانه در پيشرفت تحصيلي دانـش      ري مكر آزمونهاتأثير  "عنوان  
در پيشـرفت   آمـوزان     نشان داده است كه ارزشـيابي مسـتمر و اراده بـازخورد بـه دانـش               

  .تحصيلي آنان تأثير بسيار داشته است
 عملكرد دانشـجويان رشـته دبيـري را در دو گـروه             1985 در سال     و همكاران  1فونچ

 مـورد   "تأثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان      "نترل براي   آزمايشي و ك  
كنتـرل كـه   روه نتايج تحقيق نشان داد كه گروه آزمايشي نسبت بـه گـ          . بررسي قرار دادند  

نـين  همچ. انـد   عملكـردي بهتـر نشـان داده      مورد ارزشيابي تكويني قرار نگرفتـه بودنـد،         
نقش ارزشـيابي مسـتمر در      "با عنوان    پس از انجام دادن تحقيقي       1995 در سال    2مركوفر

 آزمونهاي تكويني يا ساير     آزمونها بيان نمود كه چنانچه      "آموزان  پيشرفت تحصيلي دانش  
 بهتـر و پيشـرفت      آنهاعلمكرد  . آموزان قرار دهند    رد الزم را در اختيار دانش     بتوانند بازخو 

  .)1380زماني،  به نقل از شاه (شود يلي بيشتر براي آنان حاصل ميتحص
بررسـي نگـرش معلمـان و       " در تحقيقي با عنـوان       1383نژاد سال     عصمت مرتضايي 

و دوم ابتدايي شـهر تهـران       هاي اول     والدين در زمينة كاربست ارزشيابي توصيفي در پايه       
نظـر دارنـد كـه ارزشـيابي          دريافت كه معلمان و والدين اتفاق      "83-84در سال تحصيلي    

                                                      
1- Funch 
2-Merkuffer 
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ــي   ) مســتمر(توصــيفي  ــادگيري و ســالمت روحــي و روان ــود ي ــار و بهب ــود رفت در بهب
  . آموزان تأثير مثبت دارد دانش

 ديـدگاه   بررسـي " در تحقيـق     1384مليحه خانقـايي سـال        يمرضيه ابومحمدي، بي ب   
-84(معلمان دوره ابتدائي پيرامون ارزشيابي توصيفي در استان يـزد در سـال تحصـيلي                

اثرات اجراي ارزشـيابي     درصد معلمان مجري طرح مبني بر        75به نتايج نظرسنجي     ")83
 افـزايش سـطح كيفـي    ده يـادگيري و  در كاهش اضطراب، افزايش بـاز     ) توصيفي (مستمر

  .يادگيري اشاره نمودند
نظرسـنجي از اوليـا و مجريـان        "ي با عنوان     در تحقيق  1384ء الدين موسوي    سيدضيا

-83طرح ارزشيابي توصيفي بر اساس اهداف تفصيلي اجراي طـرح در سـال تحصـيلي                
 اجراي طـرح    آموزان و معلمان مجري طرح در زمينة اثر          دريافت كه اولياي دانش    "1384

يري، بهبـود يـادگيري، بهبـود       در كاهش اضطراب، آرامش روحي، ايجاد عالقه بـه يـادگ          
  .گرايي نظر مثبت دارند آموزان و حذف فرهنگ بيست بهداشت رواني دانش

تـأثير روش جديـد ارزشـيابي توصـيفي بـر      " بـا بررسـي   1384سال  ردعلي كريمي   
كـه اخـتالالت    يافـت   ر د "آموزان دوره ابتـدايي مـدارس شـيراز         اختالالت رفتاري دانش  

تحـت پوشـش طـرح ارزشـيابي توصـيفي          ) انه و پسرانه  دختر(رفتاري در هر دو مدرسه      
  .كاهش يافته است

ــا بررســي ) 1384(فرزانــه محمــدي  ــأثير ارزشــيابي توصــيفي بــر عــزت "ب نفــس  ت
نفـس    دريافت كه تفاوت معنادار ميـان عـزت        "آموزان پايه سوم ابتدائي شهر تهران       دانش
زاني كه بـا روش سـنتي       آمو  اند و دانش    آموزاني كه با روش توصيفي ارزشيابي شده        دانش

ــد وجــود دارد ارزشــيابي شــده ــل  . ان ــت در كــالس وتعام ــين مشــاركت و فعالي همچن
آموزان با يكديگر و با معلم در كالس در گروه ارزشيابي توصيفي بيشـتر از گـروه                   دانش
نها نسبت به گروه ارزشيابي سـنتي كمتـر بـوده           اما نظم و انضباط آ    . ابي سنتي است  ارزشي
  .است
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  روش تحقيق
عنوان تحقيق حكايت از بررسي علل احتمالي موفقيت اجراي طرح ارزشيابي مستمر            

ايـن طـرح در مقطـع ابتـدايي نظـام آمـوزش و پـرورش از تـاريخ              . كنـد   مـي ) توصيفي(
 در تعدادي از مدارس دوره ابتدايي استانهاي تهران در حال اجرا است، لـذا               30/8/1381

اثرات اين متغيرها بعد از وقوع مورد بررسـي         دستكاري متغيرها خارج از كنترل محقق و        
  :ويژگي اين نوع بررسي به قرار زير است. قرار گرفته است

دهد، سـپس نتيجـه آن        ابتدا رخ مي  ) اجراي طرح ارزشيابي توصيفي   (متغير مستقل   . 1
پيشرفت تحصيلي به عنوان متغيير وابسـته از نظـر عمـق يـادگيري مـورد بررسـي قـرار                    

  .گيرد مي
متغيير وابسته و متغير مسـتقل امكـان برقـراري رابطـه آمـاري وجـود دارد و              ميان  . 2

تـوان    تغييرات همزمان را با مقايسه ميان گروه غيرمشمول طرح و گروه مشمول طرح مي             
  .گيري كرد مشاهده و اندازه

 با ورود به طرح ارزشيابي توصيفي، متغيرهايي ديگـر كـه در متغيـر وابسـته تـأثير                   .3
ر رابطه ميان متغير مستقل و وابسته نيز تاثير گذارند، خود به خود كنترل و               گذارند و د    مي

  .شوند هاي رقيب رد مي فرضيه
اسـت و   ) اي   مقايسه -علي(با توجه به موارد فوق روش تحقيق از نوع پس رويداري            

از طريـق بررسـي     ) عمـق يـادگيري   (هدف محقق پي بردن بـه تغييـرات متغيـر وابسـته             
  .است) متغير مستقل(ارزشيابي مستمر چگونگي اجراي طرح 

  جامعه ونمونه تحقيق
 -84آموزان پايه دوم مقطع ابتدايي، سال تحصـيلي      جامعه آماري تحقيق را كليه دانش     

 نفـر بـراي گـروه    142شمار نمونه با توجه بـه طـرح،         .  شهر تهران تشكيل داده است     83
 71 دختـر،    72(رح   نفر گـروه غيرمشـمول طـ       143و  )  پسر 57 دختر،   85(مشمول طرح   

  . نفر در نظر گرفته شده است285 مجموعاً )پسر
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به استناد مصوبه ششصد و هفتاد و نهمين جلسه شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش                  
ارزشـيابي  (به مقيـاس كيفـي      ) 0-20( دستورالعمل تغيير مقياس كمي      30/8/1381مورخ  

 5 و 1(آموزشـي   منطقـه  5 به 83-84جهت اجراي آزمايشي در سال تحصيلي  ) توصيفي
بـه عنـوان    در هر يك از منـاطق فـوق يـك مدرسـه             .  ابالغ گرديده است   )16 و   12 و 9و

كليه كالسهاي پايـه اول آن مدرسـه از دسـتورالعمل مـذكور             مجري طرح انتخاب شد و      
 بـه ترتيـب     16 و   1در منـاطق    . پيروي كردند و در سال بعد به پايه دوم تعميم داده شـد            

 بـه ترتيـب مـدارس       12 و   9،  5هـاي انقـالب و منـاطق          غنچهمدارس دخترانه عدالت و     
پسرانه رهيار، آزادگان و برهان مجرد به عنوان مدارس مجـري طـرح از طـرف سـازمان                  

چون مناطق مجري طرح محدود بودند، براي       . آموزش و پرورش تهران انتخاب گرديدند     
به طـور   ) 9نطقه  م(و آزادگان   ) 1منطقه  (كنترل متغير جنسيت در تحقيق مدارس عدالت        

مدارس گروه غيرمشمول طرح نيز برحسـب پيشـنهاد كارشـناس    . تصادفي انتخاب شدند 
 محيطي، تحصـيلي    هاي فرهنگي،   به دليل شباهت  (ها    مقطع ابتدايي براي همتاسازي نمونه    

. اهللا و دخترانه راضيه در نظر گرفته شـد          مدارس پسرانه رسول  ) موزانآ  و خانوادگي دانش  
 تدريس و نحوه ارزشيابي معلمان در مدارس منتخـب كالسـهاي پايـه              براي كنترل روش  

، گـروه غيرمشـمول طـرح    )سـه كـالس  (دوم مدارس شامل گروه مشمول طرح عـدالت   
و گروه غيرمشـمول طـرح      ) دو كالس (، گروه مشمول طرح آزادگان      )سه كالس (راضيه  
  .مورد بررسي قرار گرفتند) دوكالس(اهللا  رسول

  ابزارها و روش اجرا
 سوال در سطح    12، شامل   ) تشريحي -تستي( سوالي   35آزمون پيشرفت تحصيلي    . 1

سـيالي،  ( سـوال در زمينـة سـنجش قـوه خالقـه             8 سـوال ادراك و كـاربرد و         15دانش،  
 كتاب طـرح كـرده و همـة         ياست كه محقق براساس اهداف آموزش     ) نوآوري، و اصالت  

  .مراحل تعيين روايي و اعتبار آن طي شده است
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آمـوز و معلـم       ميان دانـش  ) طبق جدول كنش متقابل براون    (ه و ثبت تعامل     مشاهد. 2
طي ده جلسه حضور در كالسهاي نمونه تحقيق كه چهار جلسه آن مـورد بررسـي قـرار                  

  .گرفته است

  روايي آزمون پيشرفت تحصيلي تعيين
آزمون زماني داراي روايي است كه نمونه سواالت آن معـرف كـل سـواالت ممكنـي               

گيري آنچه مورد نظر اسـت   توان از موضوع مورد نظر تهيه كرد و براي اندازه  باشد كه مي  
از آنجا كه هيچ روش آماري مشخصـي بـراي سـنجش            ). 1376سيف،  (نيز مناسب باشد    

نظران در اين زمينه بودنـد، از         اين روايي وجود نداشت و معلمان مربوطه بهترين صاحب        
 در زمينـة روايـي محتـوايي سـواالت          نارنظـ    آنان و همچنين شماري از صاحب      قضاوت

بر اسـاس روش كالسـيك روانسـنجي، ابتـدا سـواالت جهـت              . آزمون كمك گرفته شد   
اري بـا    قرار گرفت و ضريب تميـز و دشـو         انآموز  اي از دانش    پاسخگويي در اختيار عده   

گذاري وتحليل سـواالت      پس از تصحيح و نمره    . گيري از دو فرمول زير محاسبه شد        بهره
 .زان قرار گرفتوآم بخش، در اختيار كليه دانش و اطمينان از نتايج رضايت

D= pu-pL∑ bnyi ./ P= 
P=    ضريب دشواريn =   تعداد آزمودنيهاb =   بارم سوالD =ضريب تميز  

∑ yi =   جمع نمرات كسب شده در كليه آزمودنيها  
Pu = درصد گروه قوي27ضريب دشواري سوال    
PL = درصد گروه ضعيف27ضريب دشواري سوال   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...نقش ارزشيابي مستمر در تعميق يادگيري

 

97

 
 

  

  

   تميز، دشواري و همبستگي سواالت آزمون ضريب2جدول شماره 

وال
ه س

مار
ش

  

ب 
ضري

ري
شوا

د
ميز  
ب ت

ضري
  

مره
ن

 
ي با 

ور كل 
ره 

نم
ون

آزم
  

ش
وال

ه س
مار

  

ب 
ضري

ي 
شوار

د
ميز  
ب ت

ضري
گي   

بست
هم مره
ن

 
ي با 

رواي كل 
ره 

نم
ون

آزم
  

1  88/0  14/0 236/0  19  55/0  04/0 120/0-  
2  73/0  32/0 216/0  20  46/0  43/0 142/0  
3  69/0  39/0 396/0  21  30/0  59/0 337/0  
4  69/0  37/0 316/0  22  33/0  26/0 156/0  
5  67/0  48/0 458/0  23  73/0  38/0 286/0  
6  88/0  24/0 391/0  24  40/0  39/0 412/0  
7  45/0  46/0 478/0  25  72/0  43/0 445/0  
8  47/0  36/0 240/0  26  38/0  31/0 401/0  
9  88/0  17/0 369/0  27  78/0  40/0 424/0  
10  77/0  30/0 328/0  28  63/0  39/0 498/0  
11  84/0  27/0 479/0  29  79/0  15/0 228/0  
12  87/0  16/0 277/0  30  30/0  29/0 536/0  
13  69/0  34/0 247/0  31  82/0  32/0 351/0  
14  42/0  61/0 448/0  32  47/0  26/0 331/0  
15  5/0  39/0 302/0  33  33/0  29/0 349/0  
16  73/0  32/0 344/0  34  42/0  20/0 325/0  
17  77/0  48/0 500/0  35  29/0  22/0 376/0  
18  54/0  41/0 319/0  

با تأكيد بر همساني دروني از روش ضريب آلفـاي كرانبـاخ     براي تعيين پايايي آزمون     
  . به دست آمد774/0ضريب آلفاي كرانباخ . استفاده شده است

 يكي ديگر از ابزارهاي گردآوري اطالعات در اين تحقيـق مشـاهده و ثبـت                مشاهده
براي ايـن منظـور از      . موز است آ   دانش -آموز   معلم و دانش   -آموز    كنش متقابل ميان دانش   

ي زير استفاده شده است كـه روايـي و پايـايي ايـن            ويژگيهاول كنش متقابل براون با      جد
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 كنش كلي كـالس درس را  1نموار شماره   ). 1377رئوف،  (ابزار در درون آن نهفته است       
   .دهد نشان مي

  

 
   كنش كلي كالس درس.1نمودار شماره 

  
، )د بـه كـالس    ورود افـرا  (دهد شـامل مزاحمـت        ديگر مواردي كه در كالس رخ مي      

، فعاليت روي تخته سياه، خنـده، سـكوت و          )وقفه در جريان آموزش و يادگيري     (توقف  
  .تغذيه است

  ها  روش تجزيه و تحليل داده
نتايج در دو بخش توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيـار و نمـودار هيسـتوگرام در                

 غيرمشمول  آموزان برحسب جنسبت در هر يك از گروههاي مشمول و           مورد شمار دانش  
طرح و همچنـين در بخـش آمـار اسـتنباطي از تحليـل واريـانس دو عـاملي بـه همـراه                       
نمودارهاي مربوطه با دو متغير جنسيت و ارزشيابي براي نمـرات كـل آزمـون و نمـرات                  
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ميانگين و انحراف استاندارد نمره كل، دانـش، كـاربرد و           . سطوح مختلف بهره گرفته شد    
  . ارائه شده است3جنسيت در جدول شماره قوه خالقه به تفكيك گروه و 

  

  ها آمار توصيفي نمونه. 3جدول شماره 
  تعداد  جنسيت  گروه  نمره قوه خالقه  نمره ادراك و كاربرد  نمره دانش  نمره كل

  انحراف  ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

  13/1  81/4  43/3  25/11  70/1  17/10  12/5  24/26  85  دختر
  85/0  62/4  72/3  82/11  60/1  36/9  33/5  82/25  57  پسر

مشمول 
  حطر

  03/1  73/4  55/3  48/11  70/1  8/9  19/5  07/26  142  كل
  66/1  51/3  77/2  23/9  81/1  11/9  99/4  87/21  72  دختر
  87/0  33/3  01/3  32/11  50/2  61/7  014/5  26/22  71  پسر

غيرمشمول 
  طرح

  32/1  42/3  06/3  27/10  30/2  36/8  00/5  068/22  143  كل

آموزان با ارزشيابي مستمر بيشتر       ميزان و عمق يادگيري دانش    : فرضيه اول 
  .از ارزشيابي پاياني است

 نفـر بـا     142آموزان گروه مشـمول طـرح          دانش ،3با توجه به آمارهاي جدول شماره       
 068/22نمره كـل     نفر با ميانگين     143 غيرمشمول طرح     و گروه  07/26ميانگين نمره كل    

بـراي  . ميانگين نمرات گروه مشمول طرح بيشتر از گروه غيرمشمول طـرح اسـت            . است
 از تحليل وايانس دو عاملي استفاده       آنهادستيابي به معنادار بودن اختالف ميانگين نمرات        

  .شده است
 

   بررسي تأثير ارزشيابي مستمر و جنسيت روي نمره كلنتايج آزمون تحليل واريانس براي .4جدول شماره 
مجموع   منابع تغيير

  مجذورات
ميانگين مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

F سطح معناداري  

  0001/0  966/41  1  288/1097  288/1097  گروه
  980/0  001/0  1  017/0  017/0  جنسيت

تعامل گروه و 
  جنسيت

823/11  823/11  1  452/0  502/0  

  ...  ...  281  147/26  321/7347  خطا
  ...  ...  285  ..........  625/173552  واريانس كل
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 محاسبه شده در مـورد تـأثير گـروه          Fشود، ميزان     طوركه در جدول مشاهده مي     همان
لذا فرضـيه بـا     . معنادار است  p>001/0ي در سطح     است كه از نظر آمار     966/41برابر با   

 2گونـه كـه در نمـودار شـماره            د شده و همان   ها تأئي   اعالم تفاوت معناداري آماري رابطه    
آمـوزاني كـه از آنـان         توان نتيجه گرفت كه ميزان يادگيري دانش        مشخص شده است، مي   

آموزاني است كه از آنها ارزشـيابي         ارزشيابي مستمر به عمل آمده بيشتر از يادگيري دانش        
  .پاياني به عمل آمده است

  

  
  ه تفكيك گروه و جنسيت ميانگين نمرات كل ب.2نمودار شماره 

 ميزان يادگيري در سطح دانش با ارزشيابي مستمر بيشتر از ارزشيابي .1- 1
  .پاياني است

 142آموزان گـروه مشـمول طـرح           دانش تعداد،  3هاي جدول شمارة      با توجه به آماره   
 نفر با ميـانگين نمـره       143 و گروه غيرمشمول طرح      8/9نفر با ميانگين نمره سطح دانش       

ميانگين نمرات دانش گروه مشمول طرح بيشتر از گروه غيرمشمول طـرح            . تند هس 36/8
براي دستيابي به معناداربودن اختالف ميانگين نمرات آنها از تحليـل واريـانس دو              . است

  . ارائه گرديده است5عاملي استفاده شده كه در جدول شمارة 
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  ر ارزشيابي مستمر و جنسيت روي نمره دانشنتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي تأثي. 5جدول شماره 
مجموع   منابع تغيير

  مجذورات
ميانگين مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

F سطح معناداري  

  0001/0  557/36  1  307/138  307/138  گروه
  0001/0  559/24  1  914/92  914/92  جنسيت

تعامل گروه و 
  جنسيت

476/8  476/8  1  240/2  136/0  

  ...  ...  281  783/3  107/1063  خطا
  ...  ...  285  ..........  500/2495  واريانس كل

 محاسبه شده در مـورد تـأثير گـروه          Fشود، ميزان     طوركه در جدول مشاهده مي      همان
 معنادار است، لـذا فرضـيه بـا         p >001/0 است كه از نظر آماري در سطح         55/36برابر با   

 گرفـت كـه ميـزان       توان نتيجـه    يها تائيد گرديده و م      اعالم تفاوت معناداري آماري رابطه    
آموزاني كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمل آمده در سطح دانش بيشتر از                يادگيري دانش 
  .آموزاني است كه از آنها ارزشيابي پاياني به عمل آمده است يادگيري دانش

  

  
   ميانگين نمرات دانش به تفكيك گروه و جنسيت.3نمودار شماره 
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 در سطح ادراك و كاربرد با ارزشيابي مستمر بيشتر از ميزان يادگيري. 1- 2
  .ارزشيابي پاياني است

 نفـر بـا     142آموزان گروه مشمول طـرح        دانش،  3 هاي جدول شمارة    با توجه به آماره   
 نفر با ميـانگين    143 و گروه غيرمشمول طرح      48/11ميانگين نمره سطح ادراك و كاربرد       

اك و كاربرد گروه مشمول طرح بيشـتر از گـروه           ميانگين نمرات ادر  .  هستند 27/10نمره  
براي دستيابي به معناداربودن اخـتالف ميـانگين نمـرات آنهـا از             . غيرمشمول طرح است  

  . ارائه گرديده است6تحليل واريانس دو عاملي استفاده شده كه در جدول شمارة 
  

   و ستمرنتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي تأثير ارزشيابي م. 6جدول شماره 
  ت روي نمره ادراك و كاربرجنسي

مجموع   منابع تغيير
  مجذورات

ميانگين مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

F سطح معناداري  

  001/0  600/10  1  236/111  236/111  گروه
  001/0  722/11  1  011/123  011/123  جنسيت

تعامل گروه و 
  جنسيت

029/40  029/40  1  814/3  062/0  

  ...  ...  281  494/10  805/2984  خطا
  ...  ...  285  ..........  250/36950  واريانس كل

 محاسبه شده در مورد تـأثير گـروه         Fشود، ميزان     طور كه در جدول مشاهده مي       همان
 معنادار است، لذا فرضـيه بـا اعـالم          p > 001/0آماري با    است كه از نظر      814/3برابر با   

وان نتيجه گرفـت كـه ميـزان يـادگيري          ت  ها تأييد شده و مي      تفاوت معناداري آماري رابطه   
آموزاني كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمل آمده در سطح ادراك و كاربرد بيشتر از                  دانش

  .آموزاني است كه از آنها ارزشيابي پاياني به عمل آمده است يادگيري دانش
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  ميانگين نمرات ادراك و كاربرد به تفكيك گروه و جنسيت. 4نمودار شماره 

  

آموزان با ارزشيابي مستمر بيشتر از ارزشيابي  ميزان قوه خالقه دانش. 3-1
  .پاياني است

 نفـر بـا     142آموزان گروه مشمول طـرح        دانش،  3هاي جدول شماره       توجه به آماره   با
 42/3 نفـر بـا ميـانگين نمـره          143 و گروه غيرمشـمول طـرح        73/4ميانگين نمره خالقه    

. گروه مشمول طرح بيشتر از غيرمشمول طـرح اسـت         ميانگين نمرات قوه خالقه     . هستند
براي دستيابي به معناداربودن اختالف ميانگين نمرات آنها از تحليل واريـانس دو عـاملي               

  . ارائه گرديده است7استفاده شده كه در جدول شماره 
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  نتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي تأثير ارزشيابي . 7جدول شماره 
  هي نمره قوه خالقت رومستمر و جنسي

مجموع   منابع تغيير
  مجذورات

ميانگين مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

F سطح معناداري  

  0001/0  462/82  1  031/117  031/117  گروه
  186/0  760/1  1  498/2  498/2  جنسيت

تعامل گروه و 
  جنسيت

001/0  001/0  1  0  985/0  

  ...  ...  281  419/1  797/398  خطا
  ...  ...  285  ..........  875/5265  واريانس كل

 محاسبه شده در مورد تـأثير گـروه   Fشود، ميزان  گونه كه در جدول مشاهده مي      همان
معنادار است، لذا فرضـيه بـا اعـالم          p>001/0 است كه از نظر آماري با        462/82برابر با   

ي توان نتيجه گرفت كه ميزان يـادگير        ها تأئيد گرديده و مي      تفاوت معناداري آماري رابطه   
آموزاني كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمل آمده بيشـتر از يـادگيري                در قوه خالقه دانش   

  .آموزاني است كه از آنها ارزشيابي پاياني به عمل آمده است دانش
  

  
  ميانگين نمرات قوه خالقه به تفكيك گروه و جنسيت. 5نمودار شماره 
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 با ارزشـيابي مسـتمر      ميزان و عمق يادگيري دختران و پسران      : فرضيه دوم 
  .يكسان است

 نفر با 57آموزان پسر گروه مشمول طرح        دانش،  3هاي جدول شمارة      با توجه به آماره   
 كـه  24/26 نفـر بـا ميـانگين نمـره          85 و دختر گروه مشمول طـرح        82/25ميانگين نمره   

 براي دستيابي به معنادار بـودن اخـتالف ميـانگين نمـرات آنهـا از              . بيشتر از پسران است   
.  ارائـه گرديـده اسـت   4تحليل واريانس دو عاملي استفاده شـده كـه در جـدول شـمارة           

 محاسـبه شـده در مـورد اثـر تعـاملي            Fشود، ميزان     گونه كه در جدول مشاهده مي       همان
 است كه از نظر آماري معنادار نيست، لذا فرضيه          452/0روش ارزشيابي و جنسيت برابر      

تـوان نتيجـه      ها تائيد شـده و مـي        اداري آماري رابطه  دوم تحقيق با اعالم عدم تفاوت معن      
آموزان دختر و پسر كه از آنـان ارزشـيابي مسـتمر بـه                گرفت كه در ميزان يادگيري دانش     

به عبارت ديگر دختـران و پسـران در         . شود  عمل آمده است، تفاوت معنادار مشاهده نمي      
  .اند گروه مشمول طرح، يادگيري يكساني داشته

گيري دختران و پسران در سطح دانش با ارزشيابي مستمر  ميزان ياد.2- 1
  .يكسان است

 نفر با 57آموزان پسر گروه مشمول طرح        دانش،  3هاي جدول شمارة      با توجه به آماره   
 كـه   17/10 نفر با ميانگين نمره      85 و دختر گروه مشمول طرح       36/9ميانگين نمره دانش    

ر بـودن اخـتالف ميـانگين نمـرات آنهـا از            براي دستيابي به معنادا   . بيشتر از پسران است   
  . ارائه گرديده است 5تحليل واريانس دو عاملي استفاده شده كه در جدول شماره 

 محاسبه شده در مورد اثـر تعـاملي         Fشود، ميزان     گونه كه در جدول مشاهده مي       همان
يه  است كه از نظر آماري معنادار نيست، لـذا فرضـ           24/2روش ارزشيابي و جنسيت برابر      

توان نتيجـه گرفـت       ها تائيد شده و مي      رابطهتحقيق با اعالم عدم تفاوت معناداري آماري        
آموزان دختر و پسر كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمل آمده              كه در ميزان يادگيري دانش    
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به عبارتي ديگر دختران و پسران      . شود  است، تفاوت معنادار در سطح دانش مشاهده نمي       
  اند رح در سطح دانش يادگيري يكساني داشتهمشمول طدر گروه 

ميزان يادگيري دختران و پسران در سطح ادراك و كاربرد با ارزشيابي . 2- 2
  .مستمر يكسان است

 نفر با 57آموزان پسر گروه مشمول طرح         دانش ،3هاي جدول شماره      با توجه به آماره   
 نفر با ميانگين نمـره  85  و دختر گروه مشمول طرح82/11 دميانگين نمره ادارك و كاربر    

براي دستيابي به معنادار بودن اختالف ميـانگين نمـرات          .  كه كمتر از پسران است     25/11
  .ت ارائه گرديده اس6 در جدول شماره آنها از تحليل واريانس دو عاملي استفاده شده كه

 محاسبه شده در مورد اثـر تعـاملي         Fشود، ميزان     گونه كه در جدول مشاهده مي       همان
 لذا فرضـيه    اري معنادار است،   است كه از نظر آم     814/3روش ارزشيابي و جنسبت برابر      

توان نتيجـه گرفـت كـه در          ها تائيد شده و مي      ري آماري رابطه  ابا اعالم عدم تفاوت معناد    
آموزان دختر و پسر كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمل آمده است،               ميزان يادگيري دانش  

بـه عبـارت ديگـر دختـران و      . شود   ادارك و كاربرد مشاهده نمي     تفاوت معنادار در سطح   
  .اند پسران در گروه مشمول طرح در سطح ادارك و كاربرد يادگيري يكساني داشته

  .قوه خالقه دختران و پسران با ارزشيابي مستمر يكسان است. 3-2
فر با  ن57آموزان پسر گروه مشمول طرح         دانش ،3ماره  هاي جدول ش    با توجه به آماره   

 81/4 نفر با ميانگين نمـره       85 و دختر گروه مشمول طرح       62/4ميانگين نمره قوة خالقه     
براي دستيابي به معناداربودن اختالف ميـانگين نمـرات آنهـا از            . كه بيشتر از پسران است    

.  ارائـه گرديـده اسـت   7تحليل واريانس دو عاملي استفاده شـده كـه در جـدول شـمارة           
 محاسـبه شـده در مـورد اثـر تعـاملي            Fشود، ميزان      مشاهده مي  جدولگونه كه در      همان

روش ارزشيابي و جنسيت برابر صفر است كه از نظر آماري معنادار نيست، لذا فرضيه با                
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در           ها تائيد شده و مـي       اعالم عدم تفاوت معناداري آماري رابطه     

كه از آنان ارزشيابي مستمر به عمـل        آموزان دختر و پسر       ميزان يادگيري قوه خالقه دانش    
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به عبارت ديگر ميزان قوه خالقه دختـران و  . شود آمده است، تفاوت معنادار مشاهده نمي  
  .پسران گروه مشمول طرح يكسان است

  آموز بررسي نتايج جدول كنش متقابل معلم و دانش
 آمـوزان دو كـالس پسـرانه گـروه           تعامالت ميـان معلـم و دانـش        8در جدول شمارة    

مشمول طرح و دو كـالس پسـرانه گـروه غيرمشـمول طـرح بـه دليـل مشـابهت درس                     
 ثبـت و درصـد فراوانـي تعـداد مشـاهدات طبـق              "نوروز"موضوع  هاي آسماني با      هديه

  .محاسبه گرديد) 1377رئوف، (جدول كنش متقابل براون 
  

   طرحدرصد فراواني مشاهدات تعامل كالسي دو گروه مشمول و غيرمشمول. 8جدول شماره 
  رفتار معلم)الف  گروه غيرمشمول طرح  گروه مشمول طرح

  درصد فراواني  تعداد تعامل  درصد فراواني  تعداد تعامل  
  66/1  1  7/5  4  آموزشي توام با بازي. 1
  6/11  7  2/4  3  خواندن و توضيح دادن. 2
  66/46  28  1/17  12  مديريتي. 3
  66/1  1  8/2  2  داستان گفتن. 4
  5  3  5/8  6  سوال سطح باال . 5
  33/13  8  7/25  18  سوال سطح پايين. 6
  33/3  2  5/8  6  سوال هدايتگر. 7
  66/1  1  7/5  4  استفاده از اظهارنظر. 8
  5  3  2/14  10  تشويق . 9

  10  6  1/7  5  انتقاد. 10
  100  60  5/99~100  70  جمع
          آموز دانش) ب
  70  14  33/13  4  فعاليت فردي . 11
  0  0  33/13  4  فعاليت گروهي. 12
  20  4  66/26  8  پرسش. 13
  0  0  20  6  اظهارنظر متفرقه. 14
  10  2  66/26  8  اظهارنظر درسي. 15

  100  20  100  30  جمع
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آمـوزان در كـالس درس        دهد كه فعاليت معلم و دانش       هاي جدول فوق نشان مي      داده
با مقايسه سـتون درصـد فراوانـي دو گـروه نتـايج زيـر               . گروه مشمول طرح بيشتر است    

  .دست آمده استب
 و  3،  2شود، رفتار معلمان در رديـف         در كالسهايي كه ارزشيابي مستمر اعمال مي      . 1

به .  كمتري را نسبت به گروه غير مشمول طرح، به خود اختصاص داده است             ،صدر د 10
دادن شـكل      و توضـيح   وانـدن اي غيـر از خ      عبارت ديگر معلمان آموزش خود را به شيوه       

  .كنند  انتقاد ميآموز كمتر ها كمتر است و از دانشطي و مديريت آندهند و رفتار انضبا مي
 حكايت از شيوه آموزش گروهي در كالسـهاي مجـري           12 و   11مقايسه رديفهاي   . 2

آمـوزان بـا يكـديگر در         بـه دليـل تعـامالت بـاالي دانـش         . طرح ارزشيابي توصيفي دارد   
 15 و   14،  13ي  كالسهاي مشمول طرح نسبت بـه گـروه غيرمشـمول طـرح در رديفهـا              

آمـوزان گـروه مشـمول طـرح بـه دليـل فعاليـت                دانش. كنيم   مي درصد بااليي را مشاهده   
 اظهارنظر درسي و متفرقه از اعتمـاد بـه نفـس            از فرصت پرسش،  گروهي و برخورداري    

درصد بـاالي رفتارهـاي   . گردد بيشتري برخوردارند و رفتارهاي اجتماعي آنان تقويت مي 
ز آنجـايي كـه   ا. كنـد   كـامالً ايـن مسـئله را تائيـد مـي       9 رديـف    آميز معلمـان در   تشويق  
 يـادگيري دارنـد،     - گروهي ياددهي  فرآيندهاي گروه مشمول طرح     آموزان در كالس    دانش

انـد، لـذا رفتـار مـديريتي       را فـرا گرفتـه    ) رفتار اجتمـاعي  (خود انضباطي و خودمديريتي     
  . است درصد كمتري به خود اختصاص دادهكالسهامعلمان در اين 

  گيري بحث و نتيجه
نامه امتحانات و ارزشيابي دروس مقطع ابتدايي نظام آمـوزش            بند اول فصل اول آيين    

 اشارة مستقيم به ارزشيابي مسـتمر پيشـرفت تحصـيلي و            20/12/1377و پرورش مورخ    
نامـه امتحانـات، اهميـت تشـخيص و       از اهداف آيين6 و 3بند . آموزان دارد  تربيتي دانش 
آمـوزان را بـه قصـد راهنمـايي و هـدايت آنـان بـراي                  عدادها و عاليق دانش   پرورش است 

اين مهم از طريـق ارزشـيابي مسـتمر و          . دهد  ي آينده به وسيلة ارزشيابي نشان مي      فعاليتها
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. بيني شده اسـت     ش پي )1بند(آموزان    جانبه دانش   ارائه بازخورد به موقع براي هدايت همه      
ز اطالعات را قضاوت در زمينـة محتـوا و كيفيـت             گردآوري قسمتي ا    نيز هدف از   5بند  

با تطبيـق تعـاريف ارزشـيابي بـا         . ، وسايل و كار مدارس ذكر كرده است       روشها ،ها  برنامه
تـوان نتيجـه      نامه امتحانات وارزشيابي دروس ابتدايي نظام آمـوزش و پـرورش مـي              آيين

ت و هـدف    گرفت كه تدوين اهداف ارزشيابي از اصولي علمي و نظـري برخـوردار اسـ              
 ارزشيابي كشف موانع موجود در راه يادگيري است نه آنكه با ايجاد اضـطراب در              فرآيند
گيـري ميـزان      ي شفاهي و كتبي قادر به اندازه      آزمونهاآيا  . آموزان مانع يادگيري شود     دانش

ي بازخوردهاي درست را براي بهبود بخشـيدن و         فرآينداهداف تحقق يافته هستند؟ چه      
گيرنـدگان، معلمـان و        بـه موقـع در اختيـار تصـميم         ادگيري يـا آمـوزش     ي فرآينداصالح  
نظر فوق را تامين    ) كتبي، شفاهي (ي پاياني   آزمونهادهد؟ آيا نمرات      آموزان قرار مي      دانش
، كارايي شيوه تدريس، محتواي كتاب، برنامه درسي، پيشرفت         آزمونها اين   اكنند؟ آيا ب    مي

ي مثـل   گيـر   تارهاي غيرقابل مشـاهده و انـدازه      شود؟ آيا رف    تحصيلي و غيره مشخص مي    
ي صـرفاً محتـوايي قابـل       آزمونهـا  عالقه و غيـره بـا ايـن          استدالل، تفكر، قياس، نگرش،   

 6 و   3سنجش و قضاوت است؟ در نهايت، آيا ارزشيابي پاياني توانسته است اهداف بند              
  نامه امتحانات و ارزشيابي دروس را تحقق بخشد؟ آيين

 ارزشيابي اگر درست اعمال شـود، ضـمن آنكـه اطالعـاتي             فرآيند رسد كه   به نظر مي  
دهد قادر است خود را نيز        مفيد براي اصالح آموزش در اختيار مربيان و معلمان قرار مي          

  .ارزشيابي كند
سرعت اطالعات كودكان كنجكاو نيازمنـد بـه كـارگيري دانـش در زنـدگي        در عصر   

بايـد موانـع را از سـر راه آنـان           . سـتند فردي و اجتماعي براي رفع مشكالت و موانـع ه         
برداشت و به آنان اعتماد به نفس داد تا استعدادهاي كالمي، ذهني و درونـي خـويش را                  

طرح ارزشيابي توصيفي به اين مهم توجه بسيار . بروز دهند و خود پنداره مثبت پيدا كنند
م، انگيـزه   و درست، همـراه تشـويقهاي مكـرر معلـ       موقعبازخوردهاي ب . استزياد كرده   

تمايز اين روش با روش سنتي آمـوزش  . آموزان دروني ساخته است    يادگيري را در دانش   
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ييد قـرار گرفتـه اسـت كـه در دو بخـش بـه آن       شيابي در اين تحقيق كامال مورد تأ      و ارز 
  .پردازيم مي
  نتايج تحليل آماري) الف

عمل كرده  در كل آزمون گروه مشمول طرح نسبت به گروه غيرمشمول طرح بهتر             . 1
تـر بـوده      به عبارت ديگر گروه مشمول طرح در دستيابي به اهداف آموزشي موفق           . است
دانش، (هاي فرعي نيز تأثير موفقيت گروه مشمول طرح در سطوح يادگيري     فرضيه. است

به تعبير ديگر تعميق يادگيري     . دهند  را مورد تاييد قرار مي    )  كاربرد و قوه خالقه    –ادراك  
آمـوزاني   موزاني كه ارزشيابي مستمر از آنها به عمـل آمـده بهتـر از دانـش            آ  در ميان دانش  

هـاي حيـدري    نتايج اين تحقيق يافته. است كه ارزشيابي پاياني از آنها به عمل آمده است        
مبني بر تأثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي سال اول دبيرستانهاي نظـام             ) 1375(

هاي حاصل از بررسي نحوه ارزشـيابي مسـتمر در سـال             كنار و يافته    جديد منطقه فريدون  
همان طور كه . را مورد تاييد قرار داده است) 1380(شاهزماني  واحدي   –اول نظام سالي    

در بررسي تأثير بازخورد در ارزشيابي تكويني بر پيشـرفت تحصـيلي درس             ) 1371(كٌرد  
ه است، اين تحقيـق نيـز       آموزان پسر پايه پنجم شهر بوكان نتيجه گرفت         علوم تجربي دانش  

  . دهد  را در موفقيت گروه مشمول طرح به طور بارزي نشان ميفرآيندتأثير اين 
با توجه به نتايج حاصل از بررسي فرضـيه دوم در همـه سـطوح و در كـل نمـره                     . 2

آزمون پيشرفت تحصيلي ميان دختران و پسراني كه از آنان ارزشـيابي مسـتمر بـه عمـل                  
شـود و سـطح يـادگيري پسـران و            ر عمق يادگيري مشـاهده نمـي      آمده تفاوت معنادار د   

  . ارزشيابي مستمر يكسان استدختران با 
در كل آزمون تفاوت معنادار ميان دختران و پسـران در گـروه غيرمشـمول طـرح                 . 3

به عبارت ديگر دختران و پسران در تحقق يـافتن اهـداف آموزشـي    . مشاهده نشده است  
ر سطوح مختلف به استثناي سطح ادراك و كاربرد كه پسـران            اما د . اند  يكسان عمل كرده  
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اند، در ساير سطوح عملكرد دختران بهتر از پسران بوده            در آن بهتر از دختران عمل كرده      
  . است
  نتايج حاصل از جدول كنش متقابل معلم و شاگرد براون: ب

ردآوري نگاري مشاهده و ثبت اطالعات، از ابزارهاي مناسب گ          فهرست وارسي، واقع  
مند و قانونمند اجرا شوند نقشـي مـوثر           اطالعات در ارزشيابي مستمر هستند كه اگر نظام       

در ايـن پـژوهش بـا حضـور در كالسـهاي گـروه مشـمول و                 . كننـد   در قضاوت ايفا مي   
طبـق جـدول    (آمـوزان     غيرمشمول طرح و مشاهده تعامالت كالسي ميان معلـم و دانـش           

  . ي و درصد فراواني آنها محاسبه گرديداطالعات گردآور) كنش متقابل براون
دهـد كـه گـروه مشـمول طـرح در             نتايج حاصل از جدول كنش متقابل نيز نشان مي        

 يادگيري در اكثر مواردي كه به سطوح بـاالي يـادگيري مـرتبط اسـت                – ياددهي   فرآيند
آمـوز، سـوال هـدايتگر و سـطح بـاالي معلـم،               مانند فعاليت گروهي، اظهـارنظر دانـش      (

 درصد بااليي از مشـاهدات و در نتيجـه       )...آموز، تشويق، انتقاد كم و        ريتي دانش خودمدي
ق يــهــاي تحق هــا و يافتــه آزمــون فرضــيه. يــادگيري را بــه خــود اختصــاص داده اســت

نيــز تــأثير ) 1384(، ابومحمــدي، موســوي، كريمــي و محمــدي )1383(نــژاد  مرتضــايي
د بخشـيدن بـه اخـتالالت رفتـاري،         ارزشيابي مستمر طرح ارزشيابي توصيفي را در بهبـو        
، حـذف فرهنـگ     )عمـق يـادگيري   (كاهش اضطراب، افزايش بازده و كيفيـت يـادگيري          

گرايي، سالمت روحي، بهداشت رواني، افزايش عزت نفـس و افـزايش فعاليـت و          بيست
  . تائيد كرده است) كاربرد يادگيري در زندگي(مشاركت گروهي، 

  پيشنهادات تحقيق
  هاي تحقيق تهبر اساس ياف) الف

نتايج تحقيق، نقش و تأثير ارزشيابي مسـتمر را در همـة سـطوح يـادگيري نشـان                  . 1
هاي مقاطع ابتدايي و      گردد كه شيوه ارزشيابي مستمر در كليه پايه         دهد، لذا پيشنهاد مي     مي

  . همچنين در مقاطع ديگر تحصيلي اعمال گردد
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 فرآينـد ز طريق مشاهده دقيـق      تقويت قدرت تفكر و استدالل، حل مسئله و غيره ا         . 2
پـذير   يادگيري و رفع مشكالت و موانع آن به وسيله ابزارهـاي ارزشـيابي مسـتمر امكـان          

مـدت ايـن ابزارهـا و چگـونگي           هاي آموزشي كوتـاه     شود طي دوره    لذا پيشهاد مي  . است
  . استفاده از آنها به معلمان معرفي و آموزش داده شوند

 بـه   "كـار فـردي   "ابي توصيفي، به كارگيري لفظ      در كالسهاي مشمول طرح ارزشي    . 3
آموزان را نشان داده اسـت، لـذا    بسيار زياد بر كاهش اضطراب دانش    تأثير   "امتحان"جاي  

 كـه اثـرات     "مـردودي "شود براي اين اصطالح و اصطالحات ديگـر هماننـد             پيشنهاد مي 
سما جـايگزين   تر انتخاب و ر     گذارند، عبارت يا اصطالح مناسب      منفي رواني بر جاي مي    

  . شود
هاي مهم اجتماعي و آموزشي بدون وجود زمينـه و            تغيير و تحول يكباره در پديده     . 4

پيشنهاد . بستر فرهنگي براي پذيرش آن، معموال مقاومت و انكار جامعه را به همراه دارد             
ي تدريجي و تركيبـي تـوأم بـا      فرآيندشود تبديل شيوه ارزشيابي پاياني به مستمر طي           مي
ها اعم از روش تدريس محتـواي كتـب، برنامـه درسـي و                رات مناسب در همه زمينه    تغيي

  . غيره صورت گيرد
  هاي تحقيق يافتهساير بر اساس ) ب
متمركز تغيير كنـد تـا معلمـان ضـمن            ريزي آموزشي از نظام متمركز به نيمه        برنامه. 1

گيزة دروني آنها در    ريزي مشاركت داشته باشند و ان       حفظ ساختار اصلي برنامه، در برنامه     
  . هاي مناسب تدريس و ارزشيابي تقويت گردد اتخاذ شيوه

طراحي موضوعات و محتواي درسي متكي بر روشهاي اكتشافي و تحقيقـي تـوأم              . 2
 – يـاددهي    فرآينـد آمـوزان در      با طرح پرسشهاي سطوح باالي شناختي باشـد تـا دانـش           

 فرآينـد زخورد بموقع جهت اصـالح ايـن    يادگيري نقشي فعال ايفا كنند و نيازمند ارائه با        
  . باشند
گيـري از روشـهاي فعـال و گروهـي بـراي افـزايش نقـش              تشويق معلمان به بهره   . 3
  . يادگيري– ياددهي فرآيندآموزان در  دانش
هـاي آموزشـي سـه مقطـع و آمـوزش عـالي               در تدوين اهداف و طراحـي برنامـه       . 4

يالت عالي فرزندان خود نباشـند و شـيوه         ها نگران تحص    هماهنگي برقرار شود تا خانواده    
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وار بـه قصـد       يادگيري عميق توأم با بازخوردهاي مستمر و تكويني را بـر شـيوه طـوطي              
هـا    آمـوزان و خـانواده      ورود به دانشگاه، ترجيح دهند و از بار اضطراب كنكور در دانـش            

  . كاسته شود
  ريزان طرح ارزشيابي توصيفي پيشنهاد به مسئوالن و برنامه

 افزايش اوقات فراغت معلمان مجري طرح از طريـق كـاهش سـاعات تـدريس و                 .1
جانبـه در   تامين معلم كمكي براي دسـتيابي بـه فرصـتي بـراي جسـتجو و نظـارت همـه             

  .آموزان و ارائه بازخورد واقعي به آنها و والدينشان وضعيت تحصيلي دانش
شي قوي متشـكل از     برگزاري جلسات ماهانه منظم و متمركز و تشكيل گروه آموز         . 2

معلمان مجري طرح با حضور مسئوالن طرح و تبادل تجربيات به منظور ايجاد هماهنگي              
در شيوة آموزش و ابزارهاي ارزشيابي مستمر، براي رفـع كاسـتيها و مشـكالت اجرايـي                 

  . ميان مدارس و مناطق
خدمت براي تقويت دانش نظري، روانشناسي رفتـاري و           هاي ضمن   برقراري دوره . 3
  . هاي نوين ارزشيابي و تدريس براي مجريان طرح شيوه
برگزاري جلسـات تـوجيهي بـراي اوليـا بـه منظـور ارائـه راهكارهـاي برقـراري                   . 4

  . رفتارهاي خانه و مدرسههماهنگي ميان 
چيني و تكثير مطالب در مدارس مجـري          فراهم كردن امكانات و تجهيزات حروف     . 5

  . ي مستمرطرح به دليل گستردگي حجم فعاليتها
  . هاي بعدي تحصيلي بيني اجراي طرح در دوره پيش. 6
آموزان مشمول طرح كه به دالئل خانوادگي به مدارس عـادي             رفع مشكالت دانش  . 7

  . شوند رو مي منتقل و با تضاد روشهاي يادگيري و ارزشيابي روبه
  پيشنهاد به پژوهشگران

رت طـولي ايـن طـرح را مـورد          مند با حمايت سازماني، به صو        عالقه انپژوهشگر. 1
  . بررسي قرار دهند و طي چند سال متوالي عمق و دوام يادگيري را مطالعه نمايند

الزم است پژوهشي در زمينة ارتباط ميـان ارزشـيابي مسـتمر و كـاهش اضـطراب                 . 2
  . حاصل از آزمون صورت گيرد
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بررسي ديدگاه معلمين دوره ابتدايي پيرامون ارزشيابي توصـيفي در          ،  )1384 (ابومحمدي، مرضيه 
  نامه كارشناسي، دانشگاه يزد ، پايان1383-84 استان يزد در سال تحصيلي

 ارزيابي درونـي و دانشـگاهي و كـاربرد آن در بهبـود مسـتمر كيفيـت                  ).1374 (بازرگان، عباس 
  . 4 و 3 شماره .ريزي در آموزش عالي صلنامه تحقيق و برنامهفآموزش عالي، 

 انتشارات آثـار    :في، دفتر ارزشيابي تحصيلي، تهران     طرح ارزشيابي توصي   ).1382 (حسني، محمد 
  معاصر

تاثير اجراي ارزشيابي تكويني بر افزايش پيشرفت تحصـيلي سـال اول            ). 1375(حيدري، شعبان   
  . كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايينامه ، پاياناردبيرستانهاي نظام جديد فريدونكن

  طرونانتشارات يس.  تهران،ارزشيابي )1382( خورشيدي، عباس
سنجش و نقش آن در اصـالحات آموزشـي در           بازنگري در روشهاي     )1383( خلق، ايرج   خوش

 : تهـران  مجموعه مقاالت همايش ارزشـيابي توصـيفي،       )گردآورنده(دفتر ارزشيابي تحصيلي    
  انتشارات تزكيه

  . انتشارات تزكيه:تهران) 1376(، يادگيري گنج درون ).1376(المللي  دفتر همكاريهاي بين
  . انتشارات مدرسه:، تهرانتدريس خرد ).1377( رئوف، علي

   مؤسسه فرهنگي منادي تربيت:، تهرانارزشيابي در خدمت آموزش ).1382( رستگار، طاهره
ارزشيابي تكويني و پاياني در پيشـرفت تحصـيلي دانشـجويان           ، مقايسه   )1375( سپاسي، حسين 

  3، شماره شناسي مجله علوم تربيتي و رواندانشگاه چمران، 
 در دفتـر    آمـوزان    ارزشيابي تركيبي گامي نو در ارزشيابي دانش       ).1382( زاده، محمدكاظم   سليمي

 : تهـران  ،مجموعـه مقـاالت همـايش ارزشـيابي توصـيفي         ،  )گردآورنـده (ارزشيابي تحصيلي   
  .انتشارات تزكيه

   نشر آگاه: تهرانگيري ارزشيابي آموزشي، روشهاي اندازه ).1376( اكبر سيف، علي
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 واحـدي   –بررسي نحوه ارزشيابي مستمر در سـال اول نظـام سـالي             ) 1380(شاهزماني، محمد   
   دانشگاه اصفهان.نامه كارشناسي ارشد ، پاياندوره متوسطه استان اصفهان

بررسي تاثير بازخورد در ارزشيابي تكويني پيشرفت تحصـيلي درس علـوم             ).1381( كرد، بهمن 
دانشـكده  . نامه كارشناسي ارشد    ، پايان آموزان پسر پايه پنجم ابتدائي شهر بوكان        تجربي دانش 

  دانشگاه تربيت معلم. روانشناسي و علوم تربيتي
تالالت رفتـاري   بررسـي تـأثير روش جديـد ارزشـيابي توصـيفي بـر اخـ               ).1384( كريمي، علي 

، شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان        آموزان دوره ابتدايي مدارس شيراز      دانش
  .فارس

خـودي، برابـري فرصـتهاي آموزشـي دوره           ، تكرار پايه، ارتقاي خودبه    )1382( كيامنش، عليرضا 
مجموعـه مقـاالت همـايش ارزشـيابي        ) گردآورنـده (در دفتـر ارزشـيابي توصـيفي        ابتدايي،  

   انتشارات تزكيه:، تهرانصيفيتو
 دبيرخانه شوراي عـالي آمـوزش و        ).1380(مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش       مجموعه  

  پرورش
آمـوزان پايـه سـوم        نفس دانش   بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي بر عزت      ).1384( محمدي، فرزانه 

: بيتي دانشـگاه الزهـرا    روانشناسي تر دانشكده   .نامه كارشناسي ارشد    ، پايان ابتدايي شهر تهران  
  .تهران
بررسـي نگـرش معلمـين و والـدين در خصـوص كاربسـت               ).1383(نـژاد، عصـمت       مرتضايي

، 83-84هاي اول و دوم ابتـدايي شـهر تهـران در سـال تحصـيلي             ارزشيابي توصيفي در پايه   
   واحد شهر ري:نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي پايان

  .انتشارات پيام نور:  تهراندبستاني، موزش و پرورش پيش آ).1381( مفيدي، فرخنده
  . نشر ساسان:، تهران ارزشيابي آموزشي).1376( مهجور، سيامك

  . انتشارات سمت:، تهرانهاي برنامه درسي  نظريه).1379( مهرمحمدي، محمود
س نظرسنجي از اوليا و مجريان طرح ارزشيابي توصيفي بر اسا          ).1384( موسوي، سيدضياءالدين 

 سازمان آموزش و پرورش اسـتان       1384-83اهداف تفصيلي اجراي طرح در سال تحصيلي        
  قم
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 انتشـارات   :، تهـران  )ميـري  ،ترجمـة ويـدا   . راهنماي تدريس در دانشگاهها    ).1380 (ميلر، ماري 
  سمت

  . انتشارات آستان قدس رضوي:، تهران آموزش دوران كودكي).1380( نژاد، محمدحسين نظري
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