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چکيده
طراحی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی یکی از تحوالت اساسی نسلهای اخیر در آموزش و پرورش مقطع
ابتدایی بود که نسبت به نظام سنی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و لذا در تحقیق حاضردیدگاه معلمان
مدارس ابتدایی پیرامون نقاط قوت طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت .معلمان رسمی مقطع ابتدایی
آمورش و پرورش ناحیه یک و سه اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادهاند که  130نفر آنان ( 66مرد و
194زن) به صورت تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته به دست
آمد .تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از نظر معلمان ابتدایی شهر اهواز نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی
عبارتاند از تثبیت یادگیری (19ماده) ،امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند نفر (8ماده) وکاهش اضطراب
امتحان (5ماده) .از پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی تثبیت یادگیری ،امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند
نفر و کاهش اضطراب امتحان است.

واژگان کليدي :ارزشيابي آموزشي همزمان چند نفر؛ اضطراب امتحان ،امکان کاهش ،تثبيت
يادگيري

مقدمه
ارزشیابی9یکی از بحثهای داغ متون علمی است که همواره موردتوجه بسیاری از منابع معتبر
است (اتحادیه ملی معلمان ریاضی1335 ،1؛ اتحادیه ملی ارزیابی1335 ،4؛ اتحادیه تحقیق
ملی1336 ،5؛ شپرد ،گاگاگن و ورتز )1338 ،6و به عنوان ابزار پیشبرد تکالیف آموزشی

 .1دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور اهواز K_Sevari@pnu.ac.ir
2. Evaluation
3. National Council of Teachers of Mathematics
4. National Forum on Assessment
5. National Research Council
6. Shepard, Kagan & Wurtz

191

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال يازدهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 99

شناختهشده(ویگینز )1383 ،1و برای تشخیص ،گروهبندی ،ارتقاء به کالس باالتر و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بکار میرود(استیگینز و کاکلین.)1339 ،9در همین راستا هاریسون و
هارلن )9006( 1معتقدند که ازجمله مزایای ارزشیابی عبارتاند از خود نظارتی ،چک نمودن
پیشرفت خود ،تشخیص و بازتشخیص نیازهای یادگیری ،ارتقاء شیوههای خوب یادگیری و
برقراری ارتباط بین یادگیریها .بین صاحب نظران از لحاظ تعریف ارزشیابی اختال ف نظر
وجود دارد و در همین رابطه اروین )1331( 4از ارزشیابی به عنوان پایه منظم برای استخراج
یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیر یادکرده و آنگلو )1335( 5ارزشیابی را فرایندی مستمر
میداند که هد ف از آن درک و فهم و پیشبرد یادگیری فراگیر است .زیرا تئوریهای جدید
یادگیری بر اهمیت یادگیری همراه با درک و فهم تأکید دارد(برانسفورد ،براون ،کوکینگ،
دونووان و پلگرینو .)9000 ،6از نظرسیف ( )1189ارزشیابی به فرایند نظامدار برای
جمعآوری ،تحلیل و تفسیر اطالعات گفته میشود به این منظورکه تعیین شود آیا هد فهای
مورد نظرتحقق یافتهاند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی.
در این خصوص که بر روشهای آموزشهای سنتی انتقاداتی وارد است یا نه صاحب
نظرانی همچون لطفآبادی ( )1189معتقد است که روشهای سنتی و آزمونهای رایج
اندازهگیری به دلیل ویژگی ایستا و محافظهکارانه خود نمیتوانند تأثیر فراوانی در بهبود
تدریس و پیشرفت وضعیت تحصیلی شاگرد داشته باشند و دیگر آنکه فرد را کمتر ازآنچه
هست و بسیار کمتر از آنچه میتواند باشد برآورد میکنند و قدرت پیشبینی ضعیفی دارند.
فرمهینی فراهانی ( )1189نیز یادآور میشود از دیگر انتقادات وارد بر آزمونها و روشهای
سنتی ارزیابی نادیدهگرفتن تفاوتهای فردی در یادگیری و سنجش،تأکید و تمرکز بر
سنجش سطوح پایین هد فهای آموزشی و شناختی ،یکسان و همسانسازی فراگیران با
استعدادهای متفاوت ،یادگیری و سنجش حافظه بهجای یادگیری در حد تسلط و سنجش
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عملکرد و غیره است .در همین راستا دریسکول )1334( 1نیز معتقد است در شیوههای
ارزشیابی سنتی معلممحور و جو کالس بیشتر معلممحور است .در اینگونه کالسها معلم
ابتدا هد فهای آموزشی را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد و سپس با شیوههای مداد-
کاغذی به سنجش واندازهگیری آنها مبادرت میورزد .در حالیکه در ارزشیابیهای جدید
و کیفی ،معلم و دانشآموزان به کمک یکدیگر به طراحی و تدوین برنامه آموزشی
میپردازند(وولفولک .)1335 ،9به عبارت دیگر اخیراً تالشهای مربوط به پاسخگویی
نظامهای آموزشی بر جمعآوری ،تحلیل و استفاده از نتایج ارزیابی دانشآموزان جهت بهبود
آموزش متمرکز شده است .بدین منظور مدارس روشهایی را جهت ارزیابی جستجو
میکنند که بتوانند اطالعات کافی را درباره عملکرد واقعی دانشآموزان فراهم نمایند .در
پاسخ به این امر نظام ارزیابی جدیدی شکلگرفته است (میلیتلو،شوید و سریسی.)9010 ،1
در راستای تحوالت کیفی و کمی آموزشوپرورش ،یکی از طرحهای مهمی که در
تعدادی از مدارس مقطع ابتدایی کشور جای خود را بازکرده و بهگونهای جدید و بسیار
متفاوت از نظام ارزشیابی سنتی متکی بر نمره تعلیم و تربیت کودکان را در ابعادی همهجانبه
تحت پوشش خود قرارداده است .روش جدید ارزشیابی کیفی– توصیفی است که هماهنگ
و همسو با تغییرات محتوای کتب درسی است .سالهاست که در نظام آموزش و پرورش ما
تنها چیزی که نشاندهنده پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانشآموزان بوده ،وجود نمرههایی
است که در کارنامه تحصیلی آنها به چشم میخورد .بهراستی وجود اینهمه عدد در
کارنامهها ،لیستها و زیر اوراق امتحانی دانشآموزان چه چیزی را نشان میدهد و چه چیزی
را ثابت میکند؟آیا نمرهها توانستهاند بازخوردی مثبت و سازنده به اولیاء ،دانشآموزان و
خود معلمان ارائه دهند؟ بهطوریکه نقاط ضعف و قوت یادگیری را مشخص کرده و در
جهت تقویت یا رفع آن بکوشند (مرادی .)1185 ،بدیهی است که آموزشوپرورش هر
کشوری بعد از گذشت زمان به تحول بنیادی و اساسی نیاز دارد و بایستی در اهدا ف خود
تجدید نظر کند .در همین رابطه طرح ارزشیابی توصیفی ،یک طرح ملی است که بر اساس
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مصوبه  963وزارت آموزش و پرورش ( )1189پس از یک دورهی اجرای آزمایشی از سال
تحصیلی  83-1188در کلیهی مدارس ابتدایی کشور به اجرا گذاشته شده است .با اجرای
تدریجی این طرح طی  5سال از سال تحصیلی  83-1188ابتدا پایه اول و در سنوات بعدی به
ترتیب سایر پایهها ،به طور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفتند (وزارت آموزش و
پرئرش .)1189 ،نظام ارزشیابی توصیفی دورهی ابتدایی با هد ف ایجاد تغییرات بنیادی در
نظام موجود ارزشیابی با عنایت به رویکردهای نوین در فرآند یاددهی یادگیری و شیوههای
اثربخش ارزشیابی دانشآموزان ،بر اساس دستوالعمل شورای عالی آموزش و پرورش در
تعدادی از مدارس دوره ابتدایی اجرا شد .تأکید این نظام بر تغییر مقیاس کمی ( )90-0به
مقیاس کیفی (ارزشیابی توصیفی) و ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی است (حسنی،
 .)1184برای طرح ارزشیابی توصیفی ،اهداقی پیشبینی شده بود .در همین راستا کمیسیون
شورای عالی آموزش و پرورش (1189؛ به نقل از حسنی و کاظمی )1181 ،در دویست نود
و ششمین جلسه خود ،هد فهای طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دوره ابتدایی را شامل اصالح روند آموزش-یادگیری در کالس ،افزایش
ماندگاری ذهنی ،دوام و پایداری یادگیری ،توجه به هد فهای سطوح باالتر حیطه شناختی،
تعمیق یادگیری از طریق افزایش درگیری با تکالیف یادگیری ،افزایش عالقه به یادگیری،
توجه به هد فهای حیطههای غیرشناختی با تکالیف یادگیری ،افزایش عالقه به یادگیری،
توجه به هد فهای حیطههای غیرشناختی ومشخص کردن سطح تواناییها و آمادگی
دانشآموزان برای یادگیری و برنامهریزی به منظور جبران نارساییها وکاستیهای مربوط
بهپیشدانستههای آنان ،انتخاب روش تدریس مناسب ،شروع مناسب فعالیتهای یادگیری–
یاددهی ،ایجاد اعتماد به نفس در آنان ،شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان در جریان
تدریس ،پرورش روحیه تحقیق ،تفکر و ابتکار ،مشخص کردن نتایج و دادن بازخورد
تصحیح کننده به دانشآموزان ،مطلع کردن آنان از سطح عملکرد مورد نیاز ،اصالح و بهبود
برنامه و وسایل آموزشی و روشهای تدریس را معرفی کرده بود .در طرح ارزشیابی توصیفی
به تالش ،کوشش و موفقیت کودکان هرچند هم اندک باشد احترام خاصی گذاشته میشود.
در قدم اول کارهای خوب (قوت) آنها را بازگو کرده یا مینویسیم ،در قدم دوم ضعفها
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را و در قدم سوم راهحلهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعفها را به او بازخوردمیدهیم و
این بازخورد بسیار کامل ،سازنده و پویا است (ارزشیابی مستمر) و در اینجاست که ارزشیابی
در خدمت یادگیری قرار میگیرد .زیرا از آنجاییکه از دیدگاه مک نیر )9004( 1سه نوع
ارزشیابی ( پیش ارزشیابی ،ارزشیابی تکوینی و پس ارزشیابی) وجود دارد لذا دانش آموزان
در حین یادگیری ارزشیابی میشوند و در حین ارزشیابی یاد میگیرند .این دو فرآیند با هم
در کالس به ظهور میرسند (حسنی.)1189 ،
مطالعات و بررسیها حاکی از آن است که طرح ارزشیابی توصیفی از اهمیت و ارزش
ویژهای برخوردار است .در همین رابطه سپاسی ( )1198طی مطالعهای نشان داد که بهرهگیری
از ارزشیابی توصیفی موجب حضور جدی و فعال دانشآموزان در کالس و پیشرفت
تحصیلی بیشتر آنها میشود .نتایج تحقیق حقیقی( )1184نشان داد که سطوح یادگیری
دانشآموزان تحت پوشش ارزشیابی توصیفی با دانشآموزان دیگر تفاوت معنادار دارد یعنی
دانشآموزان گروه ارزشیابی توصیفی بهتر از گروه دیگر عمل میکنند .حسنی( )1188معتقد
است که هر چه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملکرد آنها
نیز باالتر است .مطالعات نشان داد که کنجکاوی ،مشارکت فعال ،تعامل دانشآموزان در
کالس با یکدیگر و با معلم در ارزشیابی توصیفی بیشتر از ارزشیابی سنتی است (به نقل از
زارعی .)1188،در یک بررسی دیگری حسنزاده ( )1183به این نتیجه رسید که ارزشیابی
توصیفی به میزان نسبتاً زیادی در خالقیت و نوآوری ،رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته
دانشآموزان ،ایجاد فرصتهای یادگیری ،باالبردن انگیزه و تشویق یادگیری ،همچنین
روابط اجتماعی دانش آموزان تأثیر گذاشته است .البته بهتر است که ارزشیابی به صورت
تعاملی و پویا صورت گیرد (النت .)1331 ،9همچنین ساتو ،کافی و مورتی )9005( 1معتقدند
که در ارزشیابی بایستی فعالیتهای کالسی را اصالح کرد .نتایج مطالعات مؤسسه بینالملل
ارزشیابی تحصیلی تحت عنوان تیمز )1335( 4و پرلز )9001( 5نشان داد که پیشرفت تحصیلی
1. McNair
2. Lunt
3. Sato,Coffey & Moorthy
)4. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
5. Pirls
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دانشآموزان پایهی چهارم ابتدایی ایران در دروس ریاضی ،علوم و سواد خواندن بسیار پایین
است( به نقل از مارتین ،مولیس و کندی.)9009 ،1در این مطالعات دانشآمزان ایران از میان
 96کشور در درس زیاضی رتبه  95و از میان  94کشور در درس علوم رتبه  91و از میان 15
کشور شرکتکننده در پیشرقت سواد خواندن رتبه  19را کسب کردهاند .عملکرد ضعیف
دانشآموارن ایران در این مطالعات ضرورت توجه جدی برای اصالحات و بهبود کیفیت
آموزش عمومی و امور تربیتی را نشان داد و موجب شد که شورای عالی آموزش و پرورش
به معاونت آموزش عمومی مأموریت دادند تا نسبت به طرحی برای تغییر نظام ارزشیابی
پایههای ابتدایی اقدام کند .بنابراین طرحی تحت عنوان ارزشیابی توصیقی تهیه و به اجرا
گذاشته شد (سیف مقدم.)1189 ،
ارزشیابی از یادگیریهای فراگیران در آموزش و پررش سنتی ،مرحله پایانی تعیین
آموختهها است و برای ارتقای دانشآموزان به پایه های تحصیلی باالتر به کار میرود .اکنون
ارزشیابی ،بخش جداییناپذیر و همگام فرآیند آموزش یادگیری است که به جای طبقهبندی
دانشآموزان بر هدایت یادگیری آنها متمرکز است (شریفی.)1181،استیگینز)9004( 9
معتقد است که معلمان از ارزشیابی نه فقط به صورت فعال و مستمر برای پیشبرد یادگیری
فراگیران ،بلکه برای به دست آوردن دادههای مفید جهت ایجاد شیوههای آموزشی استفاده
میکنند .همچنین ارل )9001( 1معتقد است که در فرایند ارزشیابی به عنوان یادگیری،
دانشآموزان یاد میگیرند که بر یادگیری خود نظارت کنند و ارزشیابی مؤثر این توانایی را
به دانشآموزان میدهد که سؤاالت کارآمدتری را طرح و ازاینگونه راهبردها برای
یادگیری مؤثر استفاده کنند .ازطریق ارزشیابی دقیق برنامههای آموزشی نقاط قوت این
برنامهها آشکارمیشود و برنامهریزان و مسئوالن اجرایی میتوانندکاستیها و نارساییها را
رفع و نقاط قوت را تقویت کنند .با استناد به این مقدمه در تحقیق حاضر سؤاالت زیر به
محک آزمایش قرار گرفتند.
 .1از نظر معلمان ابتدایی نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی کدماند؟
1. Martin, Mullis & Kennedy
2. Stiggins
3. Earl
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 .9آیا نقاط قوت طرح یاد شده قابلطبقهبندی و نامگذاریاند؟

روش پژوهش
ازآنجاییکه طرح ارزشیابی توصیفی مربوط به سازمان آموزشوپرورش مقطع ابتدایی است
لذا از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرویش اهواز بهصورت تصادفی دو ناحیه ( 1و )1
انتخاب و معلمان مقطع ابتدایی آن نواحی جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادهاند.
روش انتخاب نمونه بدینصورت بود که در ابتدا  18مدرسه(از هر ناحیه  3مدرسه) انتخاب
و  130نفر از معلمان رسمی آن مدارس ( 66مرد و  194زن) بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب
شدند .با توجه به اینکه طرح ارزیابی توصیفی یک طرح جدیدی است و تاکنون
پرسشنامهای برای آن طراحی نشده بود لذا برای جمعآوری دادهها از سؤاالت محققساخته
استفاده شد .در همین رابطه ابتدا از بین معلمان ابتدایی  90نفر انتخاب و از طریق مصاحبه از
آنان خواسته شد که نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی را نام ببرند .به همین ترتیب 90
نفردیگر نیز انتخاب و نظر آنان نسبت به نقاط قوت طرح یاد شده به صورت سؤال تشریحی
پرسیده شد و از ترکیب سؤاالت مصاحبه و سؤال تشریحی  11سوال مقدمانی ساخته شد.
سپس سؤاالت مقدماتی ساختهشده در اختیار 15نفر از معلمان و سه نفر از اساتید رشته
روانشناسی قرار گرفت و از آنان خواسته شد که سؤاالت را بهدقت مطالعه و در صورت نیاز
به اصالحات اقدامات الزم را انجام دهند .نتیجه بررسی آنها این شد که به علت مشابهت
موضوعی  4سؤال حذ ف و نهایتاَ  93سؤال باقیمانده روی  130نفر از معلمان رسمی مقطع
ابتدایی اجرا شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نقاط قوت طرح ارزیابی توصیفی
از  95سؤال و سه نقطه قوت کلی به نام تثبیت یادگیری (19ماده)؛ امکان ارزشیابی آموزشی
همزمان چند دانشآموز ( 8ماده) و کاهش اضطراب امتحان (5ماده) تشکیل شد .نتایج مربوط
به پایایی سؤاالت مربوط به نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی نشان داد که آلفای کرونباخ
برای کل سؤاالت /31؛ و به همین ترتیب برای عامل تثبیت یادگیری 0/851برای عامل امکان
ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز 0/889برای عامل کاهش اضطراب امتحان
 0/996به دست آمد .روایی سؤاالت نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی از طریق تحلیل
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عاملی تأییدی بررسی و تعیین گردید(اطالعات آماری تحلیل عاملی تأییدی در جدول 1
آمده است).

یافتههاي پژوهش
یافتهها در جداول زیر آمده است.
جدول  .1حداقل ،حداکثر نمره ،ميانگين و انحراف معيارمربوط به نقاط قوت طرح ارزيابي توصيفي
نقاط قوت

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحرا ف معیار

تثبیت یادگیری

19

60

13/85

10/68

امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز

8

40

98/19

9/96

کاهش اضطراب امتحان

5

95

18/69

4/55

همانطوریکه در جدول  1آمده است حداقل و حداکثر نمره به ترتیب برای عامل تثبیت
یادگیری  19و ،60میانگین و انحرا ف معیار آن  13/85و 10/68؛ برای عامل امکان ارزشیابی
آموزشی همزمان چند دانشآموز 8و  ،40میانگین و انحرا ف معیار آن  98/19و  9/96و برای
عامل کاهش اضطراب امتحان  5و  95و میانگین و انحرا ف معیار آن  18/69و  4/55به دست
آمد .جدول فوق همچنین نشان میدهد که عامل تثبیت یادگیری ،عامل امکان ارزشیابی
آموزشی همزمان چند دانشآموزو عامل کاهش اضطراب امتحان بهعنوان نقاط قوت طرح
ارزشیابی توصیفی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را دارا هستند.
تحليل عاملي اکتشافي ماده های نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي :بهمنظور
استخراج نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی

1

استفاده گردید .مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکری 9و ارزش ویژه1باالتر از عدد
یک بود که با روش چرخش واریماکس4مورد سنجش قرارگرفتند .برای ارزیابی
مناسببودن اندازه نمونه ( 130نفر) از آزمون کفایت کایزر– میر–اوکلین )KMO( 5و
1. Explatory factor analysis
2. Scree plot
3. eigenvalues
4. Varimaxrotation
5. Kasier – Meyer – Olkin Measure of Sampling
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آزمون کرویت بارتلت 1استفاده شد .نتیجه تحلیل نشان داد که آزمون کفایت کایزر– میر–
اوکلین ( )KMOبرابر با  ./309به دست آمد که مطلوب و رضایت بخش بود و نتیجه آزمون
کرویت بارتلت نیز از لحاظ آماری معناداربود( .)p<./0001،Df=406،x2=9650/144در
ضمن نقطه برش 0/4در نظر گرفته شد .نتایج جدول  9نشان دادکه داده ها پس از  1بار
چرخش آزمایشی برآورد کرد که نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدایی از 95
ماده و سه عامل تشکیلشده است و درمجموع این سه عامل  49/06درصد از واریانس کل
طرح را تبیین میکند .در خصوص نامگذاری عاملها باید از مادههایی که دارای بیشترین بار
عاملی هستند استفاده کرد(بشلیده .)1131 ،ازآنجاییکه ماده اول از عامل اول دارای بیشترین
بار عاملی و پیرامون تثبیت یادگیری از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ
میچرخد لذا به همین عنوان نامگذاری شد .همچنین ماده اول از عامل دوم دارای بیشترین
بار عاملی است و در رابطه با امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموزاشاره میکند
لذا به همین عنوان نامگذاری شد؛ ودر نهایت چون ماده اول از عامل سوم در صدر ماده ها
قرارگرفته و دارای بیشترین بار عاملی است و چون پیرامون کاهش اضطراب امتحان دانش
آموزان میچرخد لذا با همین عنوان نامگذاری گردید.
جدول همچنین نشان میدهد که دامنه بارهای عاملی مربوط به عامل تثبیت یادگیریاز
 0/919تا  0/513عامل امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموزاز  0/913تا 0/459؛
وعامل کاهش اضطراب امتحان از  0/918تا  0/406برآورد شد.مندرجات جدول همچنین
نشان میدهد که از بین مادههای مربوط به عامل تثبیت یادگیری (عامل اول)،ماده «تثبیت
یادگیری از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ»با مقدار 0/991؛ و ماده آخر آن
تحت عنوان «ارزیابی تمام فعالیتهای تحصیلی همه دروس دانشآموزان» با مقدار  0/419از
بین مادههای مربوط به عامل امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز(عامل دوم)،
ماده امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز با مقدار /950؛و ماده آخر آن تحت
عنوان «تأکید بر تالش کیفی دانشآموزان و نه بر کمیت» با مقدار 0/468؛ و در نهایت از بین
مادههای مربوط به عامل کاهش اضطراب امتحان (عامل سوم) ،ماده «کم شدن اضطراب
1. Bartletts Test of Sphericity
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امتحان دانشآموزان»با مقدار 0/999؛ و ماده آخر آن تحت عنوان «نبود مردودی» با
مقدار0/454به ترتیب بیشترین و کمترین بار عاملی را تشکیل دادهاند.
نتایج پایایی مربوط به سؤاالت نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی نشان داد که آلفای
کرونباخ برای کل سؤاالت 0/35و به همین ترتیب برای عامل تثبیت یادگیری 0/31برای
عامل امکان ارزشیابی آموزشی همزمان 0/889و برای عامل کاهش اضطراب امتحان0/996به
دست آمد .مقادیر ویژه برای یک عاملی  ،15/663برای دوعاملی 6/938و برای سه عاملی
 5/101برآورد شد .جدول یادشده نیز نشان داد که درصد واریانس تبیین شده برای یک
عاملی  ،13/50برای دوعاملی  15/93و برای سه عاملی  49/06به دست آمد .الزم به ذکر
است که سؤاالت احساس آرامش در آموزش ،بازدهی مناسب این طرح برای دانش آموزان
کم استعداد و متوسط ،باز بودن دست معلم در ارتقای دانش آموزان به پایه باالتر و تشویق
دانش آموزان به فعالیت گروهی به علت پایین بودن بارعاملی آنها(کمتر از  )./40و قرار
نگرفتن روی هیچکدام یک از عاملها از تحلیل نهایی مادههاحذ ف شدند .با استناد به این
یافته سؤال  1و  9تحقیق تأیید میشود .در جدول  9عوامل ،مادهها و بار عاملی هرکدام یک
از نقاط قوت ارزشیابی توصیفی ارائه شده است.
جدول  .2عوامل ،مادهها و بار عاملي هرکدام يک از نقاط قوت ارزشيابي توصيفي
ردیف
1

بار عاملی
تثبیت یادگیری از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ

./991

برقراری ارتباط یادگیریهای قبلی با بعدی

./908

1

افزایش گنجینه لغات دانش آموزان

./654

4

مشارکت فعال معلم ،دانشآموز و خانواده در امر آموزش

./611

5

کسب مهارتهای مطالعه صحیح

./610

6

تلفیق مهارتهای شنیدن ،خواندن ،تفکر و نوشتن

./609

9

ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

./580

8

کسب مهارت ارتباط بین فردی

./559

3

کسب مهارت تفکر انتقادی

./550

10

رشد مهارت خود اصالحی و تنظیمی

./513

11

تشخیص نقاط قوت و ضعف آموزشی دانش آموزان

./416
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بار عاملی

ردیف
./419

19

ارزیابی تمام فعالیتهای تحصیلی همه دروس دانش آموزان

11

امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز

./950

14

هد ف طرح ایجاد یادگیری است تا کسب نمره

./910

15

برقراری ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموزان

./994

16

باال رفتن قدرت بیان دانش آموزان

./905

19

تشویق دانش آموزان به تحقیق در مورد مسائل گوناگون

./901

18

آگاهی مستمر والدین ازفعالیتهای آموزشی فرزندان

./484

13

صرفهجویی در سرمایه و سرانه مدرسه

./498

90

تأکید بر تالش کیفی دانش آموزان و نه بر کمیت

./468

91

کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

./999

99

مناسب بودن این روش برای کالسهای با جمعیت کم

./968

91

استمرار فرایند یادهی و یادگیری در طول سال

./431

94

از بین رفتن وابستگی به نمره در دانش آموزان

./491

95

نبود مردودی

./454

همانطورکه قبالً گفته شد از طریق نمودار اسکری نیز میتوان تعداد عوامل پیشنهادی را
استخراج کرد تعداد عوامل پیشنهادی از طریق نمودار اسکری در نمودار 1ارائهشده است.

نمودار  .1نمودار اسکري

تحليل عاملي تأیيدی ماده های نقاط قوت ارزشيابي توصيفي :بهمنظور تعیین روایی
سؤاالت استخراج شده مربوط به نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی (عوامل سهگانه) از
نسخه  16نرمافزار AMOSاستفاده شد .برای انجام این تحلیل از برآورد حداکثر درست
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نمایی 1استفاده شد .نمودار  9نشان میدهد که بین عامل تثبیت یادگیری با عامل کاهش
اضطراب امتحان ضریب همبستگی 0/85بین عامل تثبیت یادگیری با عامل امکان ارزشیابی
آموزشی همزمان ضریب همبستگی0/94و بین عامل امکان ارزشیابی آموزشی همزمان با
عامل کاهش اضطراب امتحان ضریب همبستگی 0/80وجود دارد.
.41
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.74
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e15

g24.60

e16

g25.51

e17

g26.50

e18

g27.56

e19

g28.14

e20

g29

.64
.73
.57
.78
.71
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.75
.38

.86

Emk

.80

.24

e21

g12.29

e22

g13.47

e23

g15.50

e24

g19.39

e25

g21

.47

.49
.54
.69
.71
.63

Anx

نمودار  .2مدل سه عاملي نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي
 Tasيعني تثبيت يادگيري Emk،يعني امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند نفر Anx ،يعني کاهش
اضطراب

در نمودار  9بیضیها ،متغیرهای مکنون یا عاملها و مستطیلها نقاط قوت طرح ارزشیابی
توصیفی را نشان میدهد .پیکانهای یک سویه از بیضیها به مستطیلها نشان میدهد که
مادهها روی کدام عامل بار میگیرند ،مقدار نوشتهشده روی پیکانها آن میزان از واریانس
مادهها را که از سوی عامل قابل توضیح است نشان میدهد .پیکانهای کوچک واریانس
1. maximum likelihood
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باقیمانده (خطا) را نشان میدهد که بهوسیله عامل تبیین نمیشود .پیکانهای دوسویه
همبستگی میان عاملها را نشان میدهد .در تحلیل عاملی تائیدی مقادیر بارهای عاملی با توجه
به وزنهای بتا نشان داده میشوند (شوماخر و لوماکس.)1336 ،1
جدول  .3ساختار عاملي نقاط ضعف ارزشيابي توصيفي
الگو

X2

Df

X2/Df

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

سه عاملی

436/08

990

1/81

./84

./81

./ 3

./ 3

./065

نتایج مندرج درجدول  1نشان میدهند ،که شاخصهای نیکویی برازش ./84)GFI( 9؛
جذر میانگین مجذورات خطای تقریب 0/065 )RMSEA( 1؛ شاخص برازندگی فزاینده

4

( 0/3 )IFIو شاخص برازندگی مقایسهای 0/3 )CFI( 5است .در این رابطه صاحبنظرانی
همچون هو و بنتلر )1333( 6پیشنهاد میکنندکه وقتی میزان  CFI ،GFIو IFIکوچکتر از
 ./08باشد نشاندهنده برازش مناسب و کافی مدل است .نتایج جدول  1حاکی از برازش
مطلوب مدل پژوهش حاضر است .به منظور بهبود مقادیر شاخصهای آن  ،دو اصالح روی
مدل انجام شد که در نمودار  9آمده است.

بحث و نتيجهگيري
تحقیق حاضر نشان داد که نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان ابتدایی شهر
اهواز (ناحیه  1و  )9عبارتاند از عامل تثبیت یادگیری ( 19ماده) ،عامل امکان ارزشیابی
آموزشی همزمان چند نفر ( 8ماده) عامل کاهش اضطراب امتحان ( 5ماده).
عامل در مادههای عامل اول نشان میدهد که تثبیت یادگیری از طریق مرور مطالب ،طرح
سؤال و یافتن پاسخ ،برقراری ارتباط یادگیریهای قبلی با بعدی ،افزایش گنجینه لغات دانش
آموزان ،مشارکت فعال معلم ،دانشآموز و خانواده در امر آموزش ،کسب مهارتهای
مطالعه صحیح ،تلفیق مهارتهای شنیدن ،خواندن ،تفکر و نوشتن ،ایجاد نگرش مطلوب
1. Schumacker & Lomax
2. Goodness of Fit Index
3. Root-Mean-Square-Error of Approximation
4. Incremental Fit Index
5. Comparative Fit Index
6. Hu & Bentler

129

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال يازدهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 99

نسبت به مدرسه ،کسب مهارت ارتباط بینفردی ،کسب مهارت تفکر انتقادی ،رشد مهارت
خوداصالحی و تنظیمی ،تشخیص نقاط قوت و ضعف آموزشی دانشآموزان و ارزیابی تمام
فعالیتهای تحصیلی همه دروس دانشآموزان ازجمله نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی
است .نتایج یافته تحقیق حاضر با یافته سپاسی (،)1198حقیقی ( ،)1184حسنی (،)1188
زارعی ( )1188و حسنزاده( )1183هماهنگ است .در همین رابطه بررسی حسنی ()1188
نشان داد که هر چه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملکرد
آنها نیز باالتر است .حسنزاده( )1183به این نتیجه رسیدکه ارزشیابی توصیفی به میزان نسبتاً
زیادی در خالقیت ،نوآوری ،رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانشآموزان ،ایجاد
فرصتهای یادگیری ،باالبردن انگیزه و تشویق یادگیری شکوفایی استعدادهای نهفته
دانشآموزان ،ایجاد فرصتهای یادگیری ،باال بردن انگیزه و تشویق یادگیری ،همچنین در
روابط اجتماعی دانشآموزان تأثیرگزار است .در ارزشیابی توصیفی روند ارزشی معلم با
ندریس همراه و همزمان است.
از دیگر یافتههای تحقیق حاضر امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانشآموز بود؛
هد ف از طرح ،ایجاد یادگیری است تا کسب نمره ،برقراری ارتباط عاطفی بین معلم و
دانشآموزان ،باال رفتن قدرت بیان دانشآموزان ،تشویق دانشآموزان به تحقیق در مورد
مسائل گوناگون ،آگاهی مستمر والدین از فعالیتهای آموزشی فرزندان ،صرفهجویی در
سرمایه و سرانه مدرسه ،تأکید بر تالش کیفی دانشآموزان و نه بر کمیت ازجمله نقاط قوت
طرح ارزشیابی توصیفی به شمار میرود .نتایج یافته تحقیق حاضر با یافته سپاسی (،)1198
حقیقی ( ،)1184حسنی ( ،)1188زارعی ( )1188و حسنزاده( )1183هماهنگ است.
کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان ،مناسب بودن این روش برای کالسهای با
جمعیت کم ،استمرار فرایند یادهی و یادگیری در طول سال ،از بین رفتن وابستگی به نمره
در دانشآموزان و نبود مردودی از دیگر نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی است .نتایج
تحقیق حاضر با یافته سپاسی (،)1198حقیقی ( ،)1184حسنی ( ،)1188زارعی ( )1188و
حسنزاده( )1183هماهنگ است .در طرح توصیفی ،نامی از امتحانات کالسی و سالیانه باقی
نمیماند و ترس و اضطراب ناشی از دیو امتحان جای خود را به فرشته مهربانی ،عشق و امید
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میدهد و یک انگیزه درونی جهت یادگیری بهتر و عمیقتر در کودکان نمایان میشود و
شعار سنتی «امروز در مدرسه چندگرفتهاید؟» جای خود را به «امروز درمدرسه چه
آموختهاید؟» میدهد و عمالً با طرح این سؤال کودکان آموختههای خود را در منزل و در
جامعه به خاطر میآورند و مرور می کنند .بنابراین هیچ کودک دیگر به خاطر گرفتن نمره
کم تنبیه نمیشود یا به علت فشار والدین و تمسخر همکالسیهای خود و اطرافیان تحت
فشار روحی و روانی قرار نمیگیرد و عواقب ناخوشایندی که بارها شاهد آن بودهایم به وقوع
نمیپیوندد .بلکه در یک محیط آرام و بهدوراز تنش هر کس میتواند راه پیشرفت خود را
طبق استعداد خدادادی خویش و در بستر مناسبی که معلم فراهم میکند ادامه دهد .بسیاری
از آسیبهایی که آموزشوپرورش ،معلمان و دانشآموزان و به دنبال آن خانوادهها را نگران
میکندآسیبهای جدی مربوط به امتحان است بهگونهای که سایه سنگین امتحان بر تمامی
فعالیتهای تربیتی کالس و مدرسه سایه افکنده است و در نظام ارزشیابی فعلی میبینیم که
تا حدود زیادی امتحان و به عبارت روشنتر موفقیت در امتحان هد ف اصلی فرایند یاددهی-
یادگیری در کالس درس و مدرسه شده است ،یعنی امتحان ارباب تمام تعلیم و تربیت است
درصورتی که میبایست خدمتگذار آن باشد.
در اجرای طرح جدید ارزشیابی توصیفی در مدارس تالش میشود تا با تأکید بر ارزشیابی
تکوینی ،ارزشیابی عملکردی و همچنین دادن بازحورد توصیفی ،شرایط بهتری برای
یادگیری فراهم شود .بنابراین ،انتظار میرود که این نظام ارزشیابی در عملکرد تحصیلی،
باورها و نگرشهای دانشآموزان تأثیر مثبتی داشته باشد .تبیین درست جایگاه ارزشیابی در
آیندهی نظام تعلیم وتربیت و فرآیند یاددهی-یادگیری اهمیت بسیار دارد .بهرغم آنکه
سنجش ارزشیابی ،خرده سیستمی از نظام تعلیم و تربیت استولی نقش مهمتری را ایفا میکند
و تأثیر تحوالت آن نسبت به سایر خرده سیستمهای آموزشوپرورش بسیار بیشتر است .روش
ارزشیابی ،فرهنگ عمومی را تحت تأثیر قرار داده است بهطوریکه بخش مهمی از
آسیبهای اجتماعی در درون خانوادهها واجتماع ناشی از آثارارزشیابی است .فرآیند
سنجش و ارزشیابی در کشور ما ،فقط شامل ارزیابی مجموعی یا نهایی است که در پایان
دوره آموزشی بهمنظور تشخیص پیشرفت تحصیلی و رتبهبندی صورت میگیرد .دراین روش
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تمامی تالش معلم ،دانشآموز ،والدین و کل نظام آموزشی معطو ف به آزمونهای نهایی و
نمره آنهاست و ماحصل همه زحمتها در یک عدد یک یا دورقمی خالصه میشود .این
نمره نهتنها مالک قضاوت و تصمیمگیری در خصوص دانشآموزان است ،بلکه بهنوعی
ارزشیابی از کار معلم ،مدیرو والدین و نظام آموزشی تلقی میشود .نتایج حاصل از اینگونه
تصمیمگیریها دقیق نبوده ،ممکن است عواقب ناگواری را به همراه داشته باشد.
بهعبارتدیگربهجای آنکه نظام ارزشیابی و اندازهگیری در خدمت آموزش و رشد و توسعه
دانش فراگیران و معلمان قرار گیرد،
فرآیند تدریس و یادگیری در خدمت نظام سنجش و آزمون درآمده است و مالک
قضاوت در مورد در مورد عملکرد نظام آموزشی و دانشآموز در یک مقیاس صفر تا بیست
خالصه می شود .تالش برای حل مشکالت واقعی زندگی و یادگیری در حین عمل باید از
اهدا ف و کارکردهای مهمی تلقی شود که هم نظام آموزش و هم نظام سنجش معطو ف به
آن عمل نماید و این همان چیزی است که روشهای جدید سنجش و ارزشیابی در پی آن
است.
بدیهی است که محیط و جو یادگیری کالس در یادگیری درسی بسیار مهم است(داوز
و ساین .)1333 ،1در همین رابطه برخی از صاحبنظران همچون استارک و گری)9001( 9
معتقدند که جو کالس خوب آنجایی است که در آن دانشآموزان در بیان عقاید خود آزاد
و راحت باشند و اعتماد به نفس پیدا کنندکه نتیجه این کار به یادگیری بهتر و عملکرد خوب
آنها در آزمونها منجر میشود .به نظر میرسد که ارزشیابی توصیفی در محیط آموزشی
تحقق پیدا میکند .در همین رابطه لوکاسو مورفی )9009( 1توصیه میکنند که وجود جوی
آرام ،دارای انسجام باال بین دانشآموزان ،حمایتگر ،کمتر رقابتی و با رضایت باال در تعادل
ورانی آنان نقش مؤثری ایفا می کند .لوبرز ( )9006در پژوهشب نشان داد که اگر نظام
ارزشیابی حاکم بر کالس به گونه ای باشد که باعث ایجاد جو عاطفی و با روابط اجتماعی
باال شود ،دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی باالتری روبرو میشوند .ارزشیابی از فعالیتهای
1. Daws & Singh
2. Stark & Gray
3. Loukas Murphy
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آموزشی و پرورشی ،بهویژه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،یکی از وظایف مهم هر نظام
آموزشی در دنیاست .این عمل عمدتاً توسط معلمان در کالس درس ،قبل از آموزش در
جریان آموزش و بعد از آموزش با مشارکت فعال دانآموزان انجام میشود.بنابراین ضرورت
دارد که معلمان در این زمینه از مهارت کافی برخوردار باشند .از سوی دیگر معلمان باید
باور داشته باشند که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز مانند آموزش ،فرایندی مستمر است؛
فرایندی که بخشی از آموزش است و به یادگیری دانشآموزان کمک میکند.آنچه امروز
هر معلمی به آن نیاز مبرم دارد ،کسب مهارت سنجش و ارزشیابی در ضمن آموزش (فرایند
یادگیری -یاددهی) است .وقتی صحبت از فرصت میشود یعنی اینکه ارزشیابی را از آموزش
جدا تصور کردهایم اگر روش تدریس معلم روش فعال باشد در زمان فعالیت کودکان معلم
شاهد هدایتگر و راهنما خواهد بود و بهترین فرصت برای ارزشیابی توصیفی هم در همین
حین فرایند تدریس است نه پایان تدریس.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به ارائه پیشنهادهایی برای اصالح و بهبود اجرای
طرح ارزشیابی توصیفی پرداخته میشود:


بررسی نقاط ضعف طرح از طریق تحقیقات علمی



ضرورت توجه جدی به آموزش و توجیه کلیه متصدیان طرح ازجمله عوامل

مدرسه ،معلمان کارشناسان آموزش اداره احساس میگردد.


لزوم آموزش و توجیه اولیاء دانشآموزان و تهیه بستههای آموزشی راهنما برای

آنها


لزوم برگزاری مستمر و پیوسته کارگاههای آموزشی برای آموزگاران و متصدیان

این طرح


ضرورت توجه به ترویج و اطالعرسانی عمومی از طریق امکانات صداوسیما،

رادیو ،روزنامهها و ...در مورد اهمیت و ابعاد طرح ارزشیابی توصیفی و نتایج و پیامدهای آن


توجه بهضرورت بازنگری و تسهیل و ساده سازی چک لیستها و ابزارهای مورد

استفاده در این طرح


تراکم کالسهای پرجمعیت به تعداد ( )90-15نفر پایین آورده شود
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مجـهز نمـودن کالسهای درس مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی به میـزهای

گرد و صندلیهای منـاسب جهت انجام فعالیتهای گروهی


برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اطالعرسانی و توجیه والدین و دانشآموزان

در مورد ارزشیابی توصیفی


تخصیص بودجه مناسبتر برای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی



انتشاریافتههای علمی درزمینهی ارزشیابی توصیفی جهت معرفی هر چه بهتر آن



غنیتر کردن کتابخانههای مدارس جهت آگاهی بیشتر مدیران ،معلمان،

دانشآموزان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی


فراهم نمودن ادبیات قویتر برای مبانی نظری طرح ارزشیابی توصیفی (حسنی،

.)1188

منابع
بشلیده،کیومرث .)1131( .روشهای پژوهش و تحلیل آماری ،مثالهای پژوهشی با SPSS

و  .AMOSاهواز :انتشارات دانشگاه شهید چمران.
حسنی ،محمد .)1184( .راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی پایه اول ،دوم و سون دبستان،
تهران ،آثار معاصر

حسنی ،محمد و کاظمی ،یحیی .)1189( .طرح ارزشیابی توصیفی (اهدا ف ،اصول و
راهکارها ،تهران :آثار معاصر
حسنی ،محمد .)1188( .کژتابیهای ذهنی چالش پیش روی گسترش ارزشیابی کیفی
توصیفی در دوره ابتدایی .رشد ،مدیریت مدرسه ،شماره ،64دوره هشتم.
حسنزاده ،کبری .)1183( .تأثیر ارزشیابی توصیفی در بهبود کیفیت فرایند یاددهی–
یادگیری دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه معلمان .طرح تحقیقاتی
خاتمه یافته.
حقیقی ،فهیمهالسادات .)1184( .نقش ارزشیابی مستمر (توصیفی) در تعمیق یادگیری
دانش آموزان در پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی  ،84-81پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،مرکز تهران.
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زارعی ،اقبال .)1188( .تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خالقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد

تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر بندرعباس ،مجله علوم
تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره  ،5سال  ،16شماره  ،9صص .39-93
سیف ،علیاکبر .)1189( .اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی .تهران :انتشارات دوران.
سیف مقدم ،حسن .)1189( .تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و مهارهای
اجتماعی دانشآموزان ،ارزشیابی توصیفی (فرآیند و فرآورده) گزیده مقاالت همایش
سازمان آموزش و پرورش استان لرستان ،خرم آباد ،انتشارات شاپور خواست
سپاسی ،حسین( .)1198مقایسه تأثیرارزشیابی تکوینی و پایانی بر پیشرفت تحصیلی
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز .مجلهی علوم تربیتی و وانشناسی ،دوره سوم،
شماره  ،1صص .50-13
شریفی ،حسنپاشا .)1181( .سنجش عملکرد در فرآیند یاددهی -یادگیری .مجموعه مقاالت
همایش ملی-مهندسی اصالحات در آموزش و پرورش .تهران :پژوهشکده تعلیم و
تربیت .صص .141-191
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