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آموزان كه دانش بدين صورت .داشت وجود معنادار تفاوت اندبوده يكم يابيارزش
از  ،آم وزان تح ت ارزش يابي س نتيتوصيفي در مقايسه ب ا دان ش تحت ارزشيابي

يشرفت تحصيلي بهت ری برخ وردار خودپنداره تحصيلي مثبت، خالقيت بيشتر و پ
 ند. بود

ي، ب ازخورد توص يفي، خودپن داره ارزش يابي توص يفي، ارزش يابي كمّ  :ي کليدديهاواژه

   تحصيلي، خالقيت و پيشرفت تحصيلي.
     

  قدمهم
 ه ايي آزادآم وزش و پ رورش، تربي ت انس اننظ ام اصلي  و اهداف ورايف جمله از

توان د ب ه زم اني م ي است. اين نظل مخالق  و طلب، شجاع، فعال، مسئول، حقيقتانديش

های گون اگون جامع ه كه متناسب با تغييراتي كه در بخش خود دست يابد نظراهداف مورد 

آي د، تح ول بني ادين را در هم ه يادگيری به وجود ميهای به ويژه در حوزه نظريه ،انساني

اي ن  ارزيابي و سنجش ميزان تحقق يافتن (.2933، داغي)قره های خود به وجود آوردبخش

يک ي از عوام ل مه م در بهب ود ارزشيابي تحص يلي  ام ارزشيابي است وبر عهده نظ اهداف

با هدف  2931در اين راستا نظام ارزشيابي توصيفي در دوره ابتدايي از سال يادگيری است. 

ايجاد تغييرات بنيادی در نظام آموزش و پرورش ايران و با عنايت به رويکردهای ن وين در 

ب ه  1به ارزشيابي قابليت مح ور 2يادگيری و گذر از ارزشيابي دانش محور –فرايند ياددهي 

 است.ده صورت آزمايشي به اجرا درآم

اء تحص يلي ك امال گويي و ارتقاجرای شيوه سنتي ارزشيابي، با توجه به دو اصل پاسخ

ده ي ب ه آم وزش و ي ادگيری عمي ق و رسد؛ اما برای هدايت و ش کلضروری به نظر مي

 انآموزكه دانش رندمربيان تکيه بر سنجشي دا كميدر ارزشيابي پايدار، ناكافي و نارساست. 

انگي زه  آن انتا به اين وسيله در  ندكتر از آنها مقايسه ميها و همساالن موفقرا با همکالسي

آم وزان هنگ امي ان د ك ه دان شهای پژوهشي نش ان دادهد. اما اخيرا يافتهيری ايجاد كنيادگ

يادگيرندگاني موفق و برانگيخته خواهند شد كه پيشرفت تحصيلي و موفقيت را تجربه كنند 

ها و وجود رقاب ت ناسالم را تجربه كنند. اين شکست كه شکست، ناكامي و رقابت انينه زم

خودپنداره تحص يلي منف ي  برد و در فردش و يادگيری بهتر را از ميان ميانگيزه تال ،ناسالم

توصيفي( در پ ي  -)كيفي های ارزشيابي فرايند مدارشيوه (.2933 كند )يادگارزاده،ايجاد مي
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ب رای "و  "آم وز در چ ه م وقعيتي ق رار دارد دان ش"اين پرسش هستند كه گويي به پاسخ

بنابراين در نظام ارزشيابي توصيفي، ارزش يابي  "توان انجام داد پيشرفت او چه كارهايي مي

شود تا زشيابي انجام ميكند. در واقع اروزش است و جهت آموزش را تعيين ميجزئي از آم

آموزش انجام شود تا ارزشيابي به عمل آي د )حس يني و  آموزش بهتر صورت گيرد نه اينکه

( از ارزش يابي توص يفي ارائ ه داده اس ت، 2933) طبق تعريفي كه رس تگار (.2933آقازاده، 

آوری اطالعات از ابزارهای متن وع و در جمعارزشيابي توصيفي نوعي از ارزشيابي است كه 

در رف ع موان ع و از اي ن اطالع ات  نماي دعتبار اطالعات، استفاده م يجديد برای افزايش ا

گيرد؛ زمين ه مش اركت فع ال ميبهره يادگيری  -آموز در طول فرآيند ياددهييادگيری دانش

آم وزان از نماي د و متناس ب ب ا ني از دان شم ي آم وز را در فراين د ي ادگيری ف راهمدانش

 .كندبازخوردهای كيفي و توضيحي استفاده مي

ه ای دهد كه استفاده از روشكشورهای مختلف جهان نشان ميبررسي نظام ارزشيابي 

داغ ي و قرهای طوالني است )آموزان در اين كشورها دارای سابقهكيفي برای ارزشيابي دانش

 و نامتج انس ه ایك ال  ه ا معتقدن د ارش يابي توص يفي دركه آن چرا (.2933 شکوهي،

د و برای يادگيرندگان انگيزش دروني آورمي فراهم را افراد ته ته سنجش امکان ناهمگن،

آموزان از ابزاره ای های دانشبرای سنجش فعاليت در ارزشيابي توصيفيكند. زيرا ايجاد مي

 شده، چه ليست، ثبت مشاهده رفتار و... استفاده پوشه كار، آزمون عملکردیمختلفي مانند 

. تحقي ق (2933)رس تگار،  ش ودم يعاطفي آنها نيز توج ه  و به ابعاد جسماني، اجتماعي و

 زمين ه در انگلستان مؤيد اين مطلب است. آنها در پژوهشي كه در (2333) 9كمپ و تپروف

يافتند ك ه  دست نتيجه دادند به اين انجام كار پوشه از با استفاده فراگيران تحصيلي ارزشيابي

 ب رای درون ي انگي زش آورد،م ي ب ار مس تقل و فع ال را يادگيرن ده استفاده از پوشه ك ار،

( و ك رد 2934م نش )رزاقبخش د. م ي بهب ود را دس تاوردها و كن ديادگيرندگان ايجاد مي

فت تحص يلي بر پيشر را در تحقيقات خود تاثير بازخوردهای ارزشيابي تکوينينيز ( 2932)

كه شيوه ارزشيابي تک ويني  آموزان مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست يافتنددانش

 شود.فراگيران ميمنظم با ارائه بازخورد مناسب و اصالحي موجب پيشرفت تحصيلي 

ي ادگيری، در  فراين ددر ك ل  ش ود ومح دود نم ي يبي توصيفي به زمان خاصارزشيا

زشيابي توص يفي كه ار های خارج از كال  و در محيط زندگي جريان دارد. از آنجافعاليت

گي رد )رس تگار، ، لذا هميشگي است و بدون اعالم قبلي ص ورت م ياستاصالح به دنبال 
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های آغ ازين، تشخيص ي، تک ويني و مس تمر براين انواع تکاليف درسي و آزمونبنا (.2933

ي ادگيری اس ت.  –الزمه اصالح فرايند ي اددهي  ،همراه با بازخوردهای توصيفي و به موقع

ي تحسين و تنبيه و يا تأييد و ع دم تأيي د نيس ت؛ بازخورد به لحاظ ارزشي خنثي است يعن

چ ه ك اری را  ،آموز چه چيزی انج ام دادهدهد كه دانشتوضيح مي ،بلکه بازخورد توصيفي

 (.2933 ترجمه رستگار، انجام نداده است و اكنون چه بايد بکند )بروكهارت،

در رزي ابي تک ويني و ب  ازخورد نق ش اپ ژوهش ديگ ری ب ا موض وع در اي ن زمين ه 

اد: ( انج ام ش د ك ه نش ان د1323) 6توسط بروكهارت، م و  و الن  های جبراني كال 

ات نظ ارتي در ط ول اج رای آم وزش آم وزان و مش اهدانعکا  نتايج پيشرفت ب ه دان ش

آم وزان ه م در درو  عمل ي و ه م در قش قابل توجهي را در پيش رفت دان شتواند نمي

گي رد ك ه ع زماني به صورت صحيح انج ام م ياقارزشيابي در و درو  نظری داشته باشد.

آموزان باشد و بازخورد آن ن ه فق ط ب ه های شناختي دانشمتناسب با نيازها، عاليق و زمينه

ف زايش كيفي ت ي ادگيری و اص الح بلکه با ارائه راهکارهای مناسبي جه ت ا ،صورت نمره

ه ای ارزش يابي راهب رد(. يک ي از 1339)بان دی و بان دی،  های آموزشي همراه باشدروش

اری با اس تفاده از واگ ذ. است؛ يعني ارزشيابي فرد از عملکرد خويش خودسنجي، توصيفي

ش  ود ك  ه ايطي در ك  ال  ف  راهم ميآم  وزان، ش  رت  دريجي مس  ئوليت س  نجش ب  ه دان  ش

ب رای  ها و استانداردهای برنامه درسي اعمال ش ده را درک كنن د.آموزان بتوانند مالکدانش

خودارزي ابي، در پژوهش ي نش ان داد ك ه گس ترش راهب رد ( 1323) 1داميانكريستوفرمثال 

 ه ای ش ناختي و ع اطفي ب هآم وزان و ارائ ه پاس خموجب ترويج تفکر انعکاسي در دانش

شود. همچنين بيان كرد كه بازخورد فوری، ب دون ابه ام و فراش ناختي از يادگيری خود مي

س هيل توصيفي هستند كه موجب ارتقاء خودتنظيمي، ت عوامل كليدی در تعيين اثر بازخورد

ترين ابزار اص الح ( ارزشيابي مهم1331) پال نظربه  شوند.يادگيری و پيشرفت تحصيلي مي

 از  ب ه نق ل، 2931)آب ادیف تح( و 2933) و بهبود فرايند ت دريس و ي ادگيری اس ت. رزی

در تحقيقات خود درباره تأثير ارزش يابي توص يفي  (2933، آرای و جعفریفرد، كشتيزماني

 تح تآم وزان پيشرفت تحصيلي دان شبر پيشرفت تحصيلي به اين نتيجه دست يافتند كه: 

 .است آموزان مدار  سنتي بودهدانش ارزشيابي توصيفي بيشتر از

 استعداد هر فرد به عنوان تنها عامل مستقل در موفقي تهای اخير اين نظريه كه در سال
، مورد ترديد قرار گرفته و بر خودپنداره تحصيلي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي نقش دارد
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و نگ رش كل ي ف رد  تحصيلي تکيه شده است. خودپنداره تحصيلي عبارت اس ت از تفک ر

ام ل م وثر های آموزشگاهي و يکي از عوهای خويش در رابطه با يادگيرینسبت به توانايي

 هانس فورد و هت ای(. در اي ن زمين ه 2933 راعت و غفوريان،بر پيشرفت تحصيلي است )ز

ب ا بررس ي ب يش از دويس ت تحقي ق دريافتن د ك ه ب ين ( 2913، ذكايياز به نقل ، 2331)

بت، همبستگي بااليي وجود دارد و با افزايش خودپنداره مث ،پيشرفت تحصيلي و خودپنداره

ع اطفي و بع اد ش ناختي، ادراك ي، خودپنداره تم ام ا يابد.پيشرفت تحصيلي نيز افزايش مي

های قبلي، شخصيتي بر اسا  قضاوت –گيرد. اين بعد رواني های ارزيابي را در بر ميرويه

گي رد. مفه وم و ادراكات و بازخوردهای ديگران و افراد مهم در زن دگي انس ان ش کل م ي

يک ي از ان واع پذيرفت ه ش ده رفت ار تحص يلي و  ،ادراک فرد از توانايي خود برای يادگيری

مي زان (. 2931، )آقاج اني، نريم اني و آس يايي عملکرد از لحاظ پيشرفت تحص يلي اس ت

(، 2332) 4اورب روکهمبستگي ميان خودپنداره و موفقيت تحص يلي توس ط اف رادی چ ون 

مطالع ه  ني ز م ورد(، 2913، رحيمي از به نقلهمگي )( 2334) سکالويهو  (،2336) مارش

با مطالعه و بررسي نتايج چندين پژوهش در رابطه با ت اثير و اهمي ت  آنها .ه استقرار گرفت

( ب ين 4/3ت ا  6/3) خودپنداره تحصيلي در موفقيت تحص يلي، همبس تگي ش ايان ت وجهي

( در بي  ان اهمي  ت 2932) آبادیش  فيع ان  د.خودپن  داره را نش  ان داده پيش  رفت تحص  يلي و

 اس ت. كنن ده مس ير رفت ار خودپنداره تا ح دود زي ادی تعي ين دارد كهميارهار خودپنداره 

ه ا، اهمي ت و ه ا، توان اييهای موفقي ت، ارزشداره قضاوتي است كه فرد در زمين هخودپن

آم وزان اند كه يکي از علل مهم عدم موفقيت دانشفردی دارد. تحقيقات معلوم داشته اعتبار

زاده و ك ريم . ب رای مث ال،و ب رعکس اس تخودشان  ها در بارهقضاوت منفي آن ،مدار 

نق  ش ن  داره تحص  يلي و غيرتحص  يلي، و ( در بررس  ي و شناس  ايي خودپ2936محس  ني )

اف راد از  ق در آم وزان دريافتن د ك ه ه ركنندگي آن در پيش رفت تحص يلي دان شبينيپيش

 خواهن د داش ت.تری برخوردار باشند، پيشرفت تحصيلي بهت ری خودپنداره تحصيلي مثبت

 ( و هاش  مي2913) يي(، ذك  ا2933) (، فن  وني2333) ( و هرم  زی1331) 1چ  ویهمچن  ين 

های خود به اين نتيجه رسيدند كه بين خودپنداره و پيشرفت تحص يلي ( در پژوهش2913)

توان د ب ر ر فرد راجع به خ ود ن ه تنه ا م يبنابراين تصورابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

ه ای تحص يلي ريش ه در ه ا و شکس تبلکه بس ياری از موفقيت ،بگذاردثر تحصيل وی ا

برخ ي از ب ا اي ن وج ود،  .دارداو ه ای آموزش گاهي كلي فرد نسبت به توان اييتصورات 



 2931دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   408

، اند )برای نمون ه: هان تنيافته رابطه معناداری ميان خودپنداره و پيشرفت تحصيلي محققان

   (.2911، محمودی ؛ 2914 ، ؛ هوشمند2331

ا ني ز تح ت و پيشرفت تحصيلي ر داردتحت تاثير نوع ارزشيابي قرار  عامل ديگری كه

نگاه جديد و متفاوت به  داشتن خالقيت عبارت از تواناييقيت است. دهد خالتاثير قرار مي

و دوباره س اختن  "فرآيند شکني"عبارتي  به های ذهني وخارج شدن از قالب ،يه موضوع

، 3باش د )م اير ه ا را نياموخت هت ر آنكه ف رد پ يش است سائليتوانايي حل م و دانش خود

 خالقي ت از ديرب از عنص ری تمام اً (.2931، حس ينياز به نقل  ،2331، 3ريچاردز ، و2331

مح ور و آن را آموزشي قلمداد شده است ولي نگاه نوين ب ه خالقي ت ثمورو ذاتي و تقريباً

های عملي چارچوب شئون فکری و حوزه ن را درداند و تقويت و فعليت آمدار ميپرورش

تحقيق اتي ب ه انجام با (، 2931، حسينياز به نقل ) 2313شمارد. گيلفورد در سال ممکن مي

اثبات استثنايي نبودن خالقيت در افراد خاص و قابليت آموزش و يادگيری آن، پرداخ ت و 

مط رح نم ود و زمين ه ای در كنگ ره روانشناس ي امريک ا نتيجه اين تحقيقات را تحت بيانيه

تحقيق ات بس ياری  اصلي تحقيقات گسترده در زمينه خالقيت و نوآوری بشر را ايجاد كرد.

در زمينه پرورش خالقيت و عوامل دروني و بيروني مؤثر بر آن صورت گرفته اس ت. م ثال: 

ه ای ك ه مح يط دصورت پذيرفت، نشان دا( 2934)حقيقيفرج اللهي و توسط تحقيقي كه 

ستر ، به ويژه استر  امتحان، شرايط مساعدتری را برای ب روز خالقي ت ايج اد خالي از ا

ك اربرد و ق وه  -در س ه س طح دان ش، ادراکنيز كند. در اين تحقيق پيشرفت تحصيلي مي

س نجيده ه ای درس ي، اصالت( و مشاهده كنش متقابل در كال  -سيالي -خالقه )نوآوری

ارزش يابي توص يفي( و گ روه كنت رل  مج ریداری بين گروه آزمايش ي )اشد و تفاوت معن

گرايان معتقدند فرايند آموزش زم اني خ الق شناخت .)مجری ارزشيابي سنتي( مشاهده شد

های قبلي خ ود تا در يادگيری مطلب تازه، تجربه خواهد بود كه مدر  به فراگير كمه كند

ي ات جدي د رنظ طب ق(. 2931، را به موضوع جديد منتقل نمايد )ميركم الي و خورش يدی

گيرد تا افراد های فعال و تعاملي و به صورت درهم تنيده شکل ميفرايند خالقيت در محيط

( در تحقيق ي ب ا 2933زارع ي)های جديد دست يابن د. در آن از طريق بارش مغزی به ايده

-تاثير ارزشيابي توصيفي بر خالقيت، مشاركت يادگيری و عملکرد تحصيلي دان ش" عنوان

به اين نتيجه دست يافت ك ه ت اثير ن وع ارزش يابي ب ر خالقي ت  "سوم دبستانآموزان پايه 

ان د بيش تر از ي كه ب ا روش توص يفي ارزش يابي ش دهآموزانمعنادار است و خالقيت دانش
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( معتقد است وقتي ب ه ك ودک الق ا 2933) رستگارآموزان تحت ارزشيابي كمّي است. دانش

ين دارد، ديگر جايي ب رای تفک ر و خالقي ت شود كه هر سوال فقط يه پاسخ صحيح و مع

جستجوگری را از  های از پيش تعيين شده و قالبي، روحيهتوجه به پاسخ باقي نخواهد ماند.

دليل ي ب رای  ،كند؛ بدون درگيری و غرق شدن در كار و مواجهه با ابهاماتكودک سلب مي

. در اين (2933، رمحمدیشي ؛2939، نژادمرتضايي) به وجود آمدن افکار خالق وجود ندارد

( در 2931والي ي و ف اني) شاه نعمتي،های متناقضي نيز موجود است؛ برای مثال: زمينه يافته

بررسي تاثير ارزشيابي تکويني منظم بر كاهش اض طراب امتح ان و " با عنوان پژوهش خود

 نشان دادن د ك ه ارزش يابي تک ويني هم راه ب ا "آموزاني دانشخالقيت و پيشرفت تحصيل

افزايش پيشرفت تحص يلي فراگي ران  ايجاد جو رواني مناسب در كال  و بازخورد موجب

 شود؛ اما تاثيری بر خالقيت فراگيران ندارد.مي

اثير ارزشيابي توص يفي ب ر ع زت نف س، های انجام گرفته درباره تاگرچه اكثر پژوهش

ب امتح ان و خالقيت، پيشرفت تحصيلي، خودپنداره تحصيلي، خودتنظيمي، كاهش اض طرا

سالمت روان حاكي از برتری اين نوع ارزشيابي در مقايسه با ارزشيابي س نتي اس ت؛ هن وز 

( 2933) و همک اران . مثال در تحقيق زماني فردني وجود دارند كه با اين شيوه مخالفندامربي

، معلم ان "ابي توص يفيبررسي تجارب معلمان ابتدايي از اهداف طرح ارزشي"تحت عنوان 

اند كه طرح ارزشيابي توصيفي چون تکيه ب ر ك ار گروه ي دارد، در ارزش يابي داشتهارهار 

آموزان را ك م نم وده اس ت. انشفردی فاقد دقت الزم است و در نتيجه رقابت مثبت بين د

دهيم و فاص له زي ادی چون در اين طرح نمره نم ي كه اندای از معلمان نيز ارهار داشتهعده

ت وان نميو عالق ه ش ده آم وزان ب ه در  و مدرس ه ب يها وج ود دارد، دانشبين مقيا 

خل ق و تحقيقي كه خوشهمچنين  آموزان را به در  خواندن تحريه و تشويق كرد.دانش

وص يفي در با ه دف ارزش يابي اج رای آزمايش ي ط رح ارزش يابي ت 2931شريفي در سال 

ارتقای س طح  همچوناهدافي با اجرای اين طرح، مدار  ابتدايي انجام دادند، نشان داد كه 

بين ي ش ده از س وی ش ورای اما ديگر اهداف پيش است  تحقق يافتهكامال ،بهداشت رواني

 ، با عالوه بر ايناند و يا زمينه تحقق آنها هنوز فراهم نشده است. عالي، يا كامال تحقق نيافته

جای تحقيقي كه در آن ت اثير ارزش يابي های بعضاً متناقض، يافتهو ها نوع مخالفت توجه به

توصيفي بر خودپنداره تحصيلي بررسي شده باشد، در ادبيات تحقي ق خ الي اس ت. مض افا 

آم وزان ب ه عن وان ره، خالقيت و پيش رفت تحص يلي دان شاينکه در هيچ موردی خودپندا
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 .  (2931، خلق و شريفي)خوش طالعه و مقايسه قرار نگرفته استمتغيرهای وابسته، مورد م

ول های پاي ه اكال  %233ح ارزشيابي توصيفي، با توجه به اين كه طربر اين اسا  و 

های پايه چهارم دبستان را تحت پوشش ق رار داده و در ح ال كال  %93تا سوم دبستان و 

آموزان پايه چهارم ابت دايي در ح ال اجراس ت، از دانش %93صورت آزمايشي در حاضر به 

ت اثير ارزش يابي توص يفي در مقايس ه ب ا بررس ي  :هدف كلي پژوهش حاضر عبارت بود از

پاي ه آم وزان لي، خالقي ت و پيش رفت تحص يلي دان شارزشيابي كمّي بر خودپنداره تحصي

های فرضيه موجود،پژوهشي های هدف و يافتهاين توجه به  با. ناحيه يه شهر اراکچهارم 

 عبارت بودند از: تحقيق

 و يفيتوص   يابيارزش   نظ  ام تح  ت آم  وزاندان  ش يليتحص   خودپن  داره نيب    -2

 .دارد وجود معنادار تفاوت اندبوده يكمّ يابيارزش نظام تحت كه يآموزاندانش

 تح ت كه يآموزاندانش و يفيتوص يابيارزش نظام تحت آموزاندانش خالقيت نيب -1

 .دارد وجود معنادار تفاوت اند بوده يكمّ يابيارزش نظام

 يآم وزاندانش و يفيتوص يابيارزش نظام تحت آموزاندانش يليتحص پيشرفت نيب -9

 .دارد وجود معنادار تفاوت اند بوده يكمّ يابيارزش نظام تحت كه

 

 روش

از آنجا كه طرح ارزشيابي توصيفي و سنتي پيش از اجرای اين پژوهش در م دار  در 

و امک ان دس تکاری و  رای آنگونه كنترلي بر نح وه اج  يچبوده است و محقق ه حال اجرا

وض عيت موج ود م ورد مطالع ه قرارگرفت ه و تنها  را به عنوان متغير مستقل نداشته آنتغيير

 است. ایمقايسه -از نوع علّيتحقيق حاضر، توصيفي و  است؛ بنابراين

 

 گيريآماري، نمونه و روش نمونه جامعه

آموزان پايه چهارم ابتدايي ناحيه ي ه ش هر اراک آماری اين پژوهش كليه دانشجامعه 

 اراک مشغول ب ه تحص يل بودن د. در مدار  دولتي  2933-32كه در سال تحصيلي هستند 

گيری تص ادفي ك ه ب ه روش نمون ه ب ودآموز )دختر و پسر( دانش 142نمونه آماری شامل 

. به اين ترتيب كه گ روه اول از مدارس ي ك ه دندجامعه انتخاب ش ای متناسب با حجمطبقه

يفي بودند به طور تصادفي انتخاب شدند؛ سپس گروه دوم از مدارس ي صتحت ارزشيابي تو
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نظر سطح برخ ورداری  كه تحت ارزشيابي كمّي بودند و بر اسا  نظر آموزش و پرورش از

از   رمش ابهت م دا . منظور از سطح برخ ورداری،گروه اول بودند، انتخاب شدند مشابه با

 است.  و اقتصادی و شرايط آموزشي ،امکاناتجهت 
 

 سنجش ابزار
آموزان از آزم ون تص ويری تفک ر برای سنجش ميزان خالقيت دانشدر اين پژوهش، 

از پرسش نامه  آم وزانب رای س نجش خودپن داره تحص يلي دان ش)فرم ب(،  خالق تورنس

از آزم ون محق ق  آموزانتحصيلي دانشبرای سنجش پيشرفت و  ،خودپنداره تحصيلي چن

 استفاده شده است. ساخته پيشرفت تحصيلي

ه ای تفک ر خ الق يکي از مجموع ه آزم ون (:فرم ب) تصويريآزمون خالقيت  -4

ال . اش ک(2933)ت ورنس، ترجم ه پيرخ ائفي،  منتش ر ش د 2316تورنس است كه در سال 

عمده ماهيت ترسيمي ي ا تجس مي هايي است كه به طور تصويری اين آزمون مستلزم پاسخ

سطح كودكستان تا س طوح پ س از  برایهای تصويری رد. استفاده از اين مجموعه آزموندا

در  "اي ده"دبيرستان توصيه گرديده است. در اين آزمون آنچه مالک ارزيابي اس ت، وج ود 

فک ر ای ك ه دال ب ر آن. بنابراين وجود هرگون ه نش انه قالب تصوير است نه كيفيت ترسيم

 شد. اين فرم شامل سه فعاليت است كه زمان انج امخالقانه باشد، در ارزيابي لحاظ خواهد 

 انجام د.يدر مجموع سي دقيقه ب ه ط ول م  انجام كل آزمون .ده دقيقه است آن، هر فعاليت

 ، ت الش همس ان ومحت وای آزم ونرواي ي ن ان دادن از ت ورنس ب رای اطميمحتوا:  روايي

های ها و روي همح رک، تک اليف آزم ون، دس تورالعمل ه ایآزم وناس ا   ای برسنجيده

كنون موج ود ب وده ص ورت داده هايي كه تا بر مبنای بهترين تحقيقات و نظريهگذاری نمره

است. او در اين كار از تحليل زندگي افراد نابغه خالق، تحقيقات مربوط به شخصيت اف راد 

ب ه عملک رد ه ای مرب وط اند، نظري هي شدههيت عملکردهايي كه خالق تلقما نابغه خالق،

تک اليف آزم ون بس يار س ود ب رده گيری برای انتخاب ها در تصميمذهن انسان و امثال اين

ه ای ی تفکر خالق توس ط محقق ان در دورههازمونبين آاعتبار پيش بين:اعتبار پيشاست. 

بين ي خ وب اي ن يشه اشاره به قدرت پي مدت بررسي شده و هرمدت و بلندزماني كوتاه

را با نم ره ابتک ار و همبس تگي  41/3سال، همبستگي  3ها دارند. تحقيقات با فاصله آزمون

ت ورنس (. 2933، ترجم ه پيرخ ائفي، )ت ورنس ان دا نمره كلي خالقيت نشان دادهرا ب 11/3
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 34/3ت ا  33/3ه ای تص ويری از يايي نم رات خالقي ت را ب رای آزم ونميانگين ضريب پا

( 2939) كرده است. پايايي نمرات خالقيت در اي ران ني ز هم انطور ك ه پيرخ ائفيگزارش 

پيرخ ائفي، برجعل ي، دالور و  اس ت. 33/3ه ای تص ويری اشاره كرده است، برای آزم ون

به روش بازآزم ايي محاس به و ( نيز در پژوهش خود پايايي اين آزمون را 2933اسکندری )

گ زارش ك رده  ( در پ ژوهش خ ود2932بي ات )همچنين را به دست آوردند.  33/3ضريب

 است كه روايي محتوای اين آزمون توسط متخصصين مربوطه بررسي و مطلوب اعالم ش د.

 است.  كردهرا گزارش  39/3محاسبه و ضريب پايايي اين آزمون را نيز او 

)ترجم ه  1336اي ن پرسش نامه در س ال  :مدرسه به مربوط خودپنداره پرسشنامه -2

آم وز دوره دبس تان دان ش 2421روی  چن، پ س از اج را ب رتوسط ( 2933پويا،  يارآزمون

آم وزان دوره ر س نجش خودپن داره آموزش گاهي دان شساخته شد. تمركز اين پرسشنامه ب

خودپنداره را در سه سطح عم ومي، آموزش گاهي  ،اين اسا  ابتدايي و راهنمايي است و بر

گزارش ي اس ت    اين پرسشنامه از نوع خود. دهدآموزشگاهي مورد سنجش قرار ميغيرو 

در اي ن . ن داقي ا  ليکرت ي طراح ي ش دهها به ص ورت مبوده و پاسخ گويه 21كه شامل 

ره آزم ودني اس ت. ب االتر ب ودن نم  43و ح داكثر آن  21حداقل نمره آزمودني پرسشنامه، 

   يرين است.تر وی نسبت به ساها نشان دهنده خودپنداره مثبتنسبت به ساير آزمودني

، معي ارهای آماری نشان دهن ده اي ن ام ر اس ت ك ه انح راف بررسي و پايايي: روايي

چولگي و كشيدگي نمرات به دست آمده از اجرای اين آزمون در وض عيت بهنج اری ق رار 

ب ه آموزش گاهي عمومي، آموزش گاهي و غي ر دارد. ضريب همبستگي سه عامل خودپنداره

است. ضريب خي كه نش ان دهن ده همبس تگي درون ي  31/3و  31/3، 11/3ترتيب برابر با 

 ده در آماری س طح معن اداری را نش ان م يدر حاالت مختلف از نظ است،عبارات آزمون 

در پ ژوهش حاض ر جه ت آگ اهي از رواي ي  (.2933، يار پويا؛ ترجمه آزمون1336، )چن

شناس  ي و آزم  ون، اي  ن پرسش  نامه در اختي  ار هف  ت نف  ر از اعض  ای هيئ  ت علم  ي روان

آوری و نظرات آنها جمع گرفتي قرار سنجتربيتي و دو نفر از كارشناسان روانشناسي روان

سش نامه نظر اين اشخاص، روايي پرسشنامه در سطح مطلوب بود. پاي ايي پرشد. طبق ارهار

  به دست آمد. 13/3در پژوهش حاضر با استفاده از روش تنصيف 

آموزان از آزم ون برای سنجش پيشرفت تحصيلي دانش :پيشرفت تحصيلیآزمون  -3

  رياضي، فارس ي و عل وم واصلي پايه ابتدايي يعني درای مشتمل بر درو  محقق ساخته
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كل ي كت اب ای ب وده و اه داف چهارگزين هسؤال  13اين آزمون شامل استفاده شد. تجربي 

برای تعيين روايي محتوايي و صوری داد. را پوشش مي ريزان درسي()اهداف مد نظر برنامه

آموزگاران با تجرب ه و باس ابقه ق رار  اختيار كارشناسان ودر  تهيه شده اين آزمون، سواالت

ب رای بررس ي پاي ايي، از گرف ت. تغيير و اصالحات الزم صورت  آنهاگرفت و مطابق نظر 

ض ريب پاي ايي محاس به ش ده ب رای درو  رياض ي،  ضريب آلفای كرونباخ استفاده ش د.

ك ل  به دست آمد. ضريب پايايي 14/3و  12/3، 36/3 برابرفارسي و علوم تجربي به ترتيب 

   به دست آمد. 11/3 برابر بابه روش دو نيمه كردن نيز آزمون 
 

 هايافته

آزم ون ) و آمار استنباطي آمده از پژوهش در دو سطح آمار توصيفيهای به دست داده

 U، آزم ون  21قلتمس ه ای ويژه گروه t، آزمون 22اسميرنوف –، آزمون كلموگروف 23لوين

 .ندتحليل شد SPSSنرم افزار با استفاده از ( 29ويتني   من

. مستقل استفاده ش د هایگروهويژه  tاز آزمون اول مطالعه حاضر فرضيه برای بررسي 

 های حاصل از اين تحليل آماری نشان داده شده است.يافته 2در جدول 
 

آموزان در متغير خودپنداره مستقل جهت مقايسه ميانگين نمره دانش t: نتايج آزمون 4جدول

 ارزشيابی سنتی( -تحصيلی بر اساس نوع گروه )ارزشيابی توصيفی 

  گروه                      ميانگين انحراف معيار p t درجه آزادی

113 331/3 13/1 
 خودپنداره توصيفي 32/63 44/1

 سنتي 31/61 64/1 تحصيلي

 

-دان شخودپن داره تحص يلي  نمرات بين ميانگين دهد كهنشان مي 2ل جدو هایداده

 (31/61±64/1) س نتيو ارزشيابي  (32/63±44/1) آموزان در دو گروه ارزشيابي توصيفي

 ینم ره متوس ط اين صورت كهبه  .(p  ،13/1(=113)t=331/3) وجود دارد معنادارتفاوت 

داری به ط ور معن از گروه ارزشيابي سنتي خودپنداره تحصيلي در گروه ارزشيابي توصيفي ا

 گرديد. يه تاييد ینتيجه فرضيه بيشتر بود و در

های مستقل استفاده شد كه گروه tاز آزمون  نيزبرای بررسي فرضيه دوم مطالعه حاضر 

 نشان داده شده است. 1در جدول نتايج آن 
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آموزان در متغير خالقيت بر قل جهت مقايسه ميانگين نمره دانشمست tنتايج آزمون  :2جدول

 ارزشيابی سنتی( –)ارزشيابی توصيفی  اساس نوع گروه

 گروه          ميانگين انحراف معيار p t   درجه آزادی

113 332/3 11/9 
 توصيفي 21/13 36/11

 خالقيت
 سنتي 44/43 13/12

 

 نم ره خالقي تاخ تالف آم اری ب ين مي انگين  ده د ك هنشان مي 1ل جدو هایداده

و ارزش  يابي س  نتي  (21/13±36/11) آم  وزان در دو گ  روه ارزش  يابي توص  يفيدان  ش

 متوس ط عب ارت ديگ ر، به (. p  ،11/9 ( =113)t=  332/3) دبو معنادار (13/12±44/43)

بيشتر  داریبه طور معنا خالقيت در گروه ارزشيابي توصيفي از گروه ارزشيابي سنتي ینمره

   .دو تاييد شدی نتيجه فرضيه بود و در

آزمون پيشرفت های حاصل از دادهتوزيع كه  از آنجا ،سوم یفرضيهبرای بررسي 

های حاصل از يافته 9استفاده شد. در جدول  ويتني  من  U، از آزمون تحصيلي نرمال نبود

 اين تحليل آماری نشان داده شده است.
 

آموزان در متغير نی جهت مقايسه ميانگين نمره دانشويتد من  Uنتايج آزمون  :3جدول

 ارزشيابی سنتی( )ارزشيابی توصيفی/ پيشرفت تحصيلی بر اساس نوع گروه

p  U بررسيگروه مورد  ميانگين انحراف معيار 

331/3 3/4131 
 توصيفي 31/3 92/1

 پيشرفت تحصيلي
 سنتي 33/3 61/1

 

ويتني اخ تالف آم اری من    uبا استفاده از آزمون  دهد كهنشان مي 9ل جدوهای داده

 آم  وزان در دو گ  روه ارزش  يابي توص  يفيمي  انگين نم  ره پيش  رفت تحص  يلي دان  شب  ين 

(. ب ه =U ,331/3p=3/4131) دبو ( معنادار33/3±61/1)و ارزشيابي سنتي ( 92/1±31/3)

از گروه ارزش يابي متوسط نمره پيشرفت تحصيلي در گروه ارزشيابي توصيفي عبارت ديگر 

 گرديد.سه تاييد ی نتيجه فرضيه دربيشتر بود و داری به صورت معناسنتي 
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 گيريو نتيجهبحث 

توص يفي در مقايس ه ب ا تاثير ارزشيابي بررسي هدف از پژوهش حاضر عبارت بود از 

پاي ه آم وزان لي، خالقي ت و پيش رفت تحص يلي دان شارزشيابي كمّي بر خودپنداره تحصي

 نشان داد:  های آماریو اجرای آزمونها فرضيهاز بررسي نتايج بدست آمده  .ابتدايي چهارم

 يابيارزش  نظ ام تح ت كه يآموزاندانش از يفيتوص يابيارزش نظام تحت آموزاندانش

ايجاد  بنابراين ارزشيابي توصيفي موجب .ی دارندترخودپنداره تحصيلي مثبت ،اندبوده يكمّ

 اس ا  ب رت وان را م ي يج هنتاي ن  آموزان شده اس ت.دانشخودپنداره تحصيلي مثبت در 

تغيي ر مقي ا   ه ا،اي ن ويژگ ي از جمل هد. ير ك رستفارزشيابي توصيفي  های مثبتويژگي

 اس ت. بيس تی نم رهفش ار ب رای كس ب ح ذف سرزنش و كاهش ای و ای به رتبهفاصله

آموز در كال  در  مدام مورد تحقي ر و س رزنش ق رار گي رد و از جان ب كه دانشزماني

وی درب اره خ ودش  پن داروالدين نيز برای كسب نمره بيست تحت فشار باشد، نگ رش و 

ك ه  در مقابل زماني كند.استعداد ارزيابي ميكفايت و بيشود و خود را شخصي بيمنفي مي

نگ رش  ه ا تش ويق ش ود،ن قرار گيرد و به ادامه اين ت الشكارهای درست او مورد تحسي

و انگي زه بيش تری ني ز ب رای پيش رفت  كن دپيدا ميمثبتي نسبت به توانايي و استعداد خود 

 پنداری از سه بعد مورد توجهمشاوره، پديده خويشتنبرای متخصصان علوم  .داشتخواهد 

يافت ه اينک ه ام ری س ازمان ومد ؛پنداری امری قابل يادگيری استاول اينکه خويشتن :است

ها معتق د اس ت، انس ان (2333) جيم ز. ب رای مث ال: اس تپوي ا  اينکه ام ری است و سوم

اش را تغيير دهند؛ اگر كسي تصاوير ذهن يشان د زندگي خود را با تصويرهای ذهنيتواننمي

. دهد در آن صورت خواهد توانست شخصيت خود را دگرگ ون س ازدخود تغيير ی درباره

 (؛ 1331) چ وی؛ (2913، ذك ايي از ب ه نق ل، 2331) هانس فورد و هت ایپژوهش های يافته

، رحيم ي از ب ه نق ل ،2334، س کالويه؛ 2336، مارش ؛2332) اوربروک (؛2333) هرمزی

 (2933) فن وني(؛ و 2913) ذك ايي (؛2913) هاش مي (؛2933) زاده و محسنيكريم ؛(2913

   كنند.را تأييد مي نظراين 

ا  آنچ ه اس  م ا خودم ان را ب ر و خودپنداره آموختني اس ت (2343) به نظر راجرز

كن يم. كنيم نه بر اسا  آنچه خ ود درک م يی ما فکر مي كنند ارزشيابي مي درباره ديگران

ها )ب رای پژوهششود. آشکار ميوصيفي و فراشناختي معلم اينجا اهميت بازخوردهای تدر 

ك ه خودپن داره تحص يلي  كنند( نيز اين واقعيت را تاييد مي1339، پيريتنمونه: منداگليو و 
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ب ه عقي ده  دارن د. آنگيری ان است و معلمان نقشي مهم در شکلقابل اكتساب در طول زم

تشکيل خودپنداره حاصل و پيامد ارزيابي تجربه هاس ت؛ بن ابراين ش خ   (2343) راجرز

. كن دپندارد نه آنچن ان ك ه خ ود تص ور م يكنند، ميد را آنطور كه ديگران ارزيابي ميخو

ص ي مانن د وال دين، معل م و نيز پن دار اشخا (،2933، فنوني از به نقل، 2343) اسميتكوپر

های اولي ه ح ائز اهمي ت خاص ي را بخصوص در سال های فردها درباره تواناييهمکالسي

اف زايش و آم وز معلم و دانشميان تعامل و ارتباط موثر  يفي با ايجادارزشيابي توص داند.مي

استفاده از ابزارهای متن وع ارزش يابي و ف راهم ك ردن زمين ه ب روز  ،بهداشت رواني كال 

و ب ر نق اط ق وت تمرك ز واقع ي از فراگي ران،  داشتن انتظ ارات، آموزانی دانشاستعدادها

آم وزان ی خودپنداره تحصيلي مثب ت در دان شگيراصالح نقاط ضعف ايشان موجب شکل

 شده است.

 يفيتوص  يابيارزش  نظام تحت آموزاندانش دهد كهمينشان  ی پژوهش حاضرهايافته

بن ابراين  .بيش تری دارن دخالقي ت  ،ان دبوده يكم يابيارزش نظام تحت كه يآموزاندانش از

طب ق نظري ات آموزان شده است. ارزشيابي توصيفي موجب بروز و پرورش خالقيت دانش

های دس ت ها و سنتروانشناسي، بروز خالقيت در گرو پيروزی بر موانع و شکستن عادت

ه ای از پ يش تعي ين پاسخدر ارزشيابي تحصيلي توجه به  (.2931و پا گير است )حسيني، 

 ش ود.كند و مانع بروز خالقيت ميوحيه جستجوگری را از كودک سلب ميالبي، رشده و ق

گراي ان معتقدن د شناخت داند.مدار ميمحور و پرورشگاه نوين به خالقيت، آن را آموزشن

فرايند آموزش زماني خالق خواهد بود كه مدر  ب ه فراگي ر كم ه كن د ت ا در ي ادگيری 

نظام ارزشيابي توصيفي ب ا های قبلي خود را به موضوع جديد منتقل كند. مطلب تازه، تجربه

آم وزان ب ه تک رار، تقلي د، ع ادت و اتک ا ب ر موانع خالقيت )مانند: تش ويق دان شحذف 

رفي ب ر ب روز و پ رورش خالقي ت ت اثير ش گ ،مفروضات( از فراين د ي اددهي و ي ادگيری

 زم انيتوان اذعان داش ت: مي، دبيات موجودپيشينه و ابا توجه به آموزان داشته است. دانش

ز های فردی فراگيران، اجب اری ب رای پي روی ار محيط آموزشي ضمن توجه به تفاوتكه د

، به ت دريج مغ ز وجود نداشته باشدهای از پيش تعيين شده و ارائه پاسخ يه الگوی خاص

ب ا مط ابق كن د. جديد م يهای ده و شروع به طراحي و توليد ايدهاز قيد و بند تقليد رها ش

گرايي، برای رشد خالقيت بايد با ايجاد شرايط بيروني از جمله: امنيت رواني و نظريه انسان

های بالقوه افراد را فراهم نمود. در نظ ام ارزش يابي عمل، امکان رهور و بروز توانايي آزادی
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، ف متن وع درس يانجام تکالي نحوه در نسبي آزادی ،وجود انواع ابزارهای سنجشتوصيفي 

ش ود. بيش تر خالقي ت م يهرچ ه بروز بارش مغزی بيشتر و موجب  محيط فعال و تعاملي

 های نوشوند و از ايدهآموزان با يکديگر مقايسه نمياينکه در اين نوع ارزشيابي دانش ضمن

نتيجه اين فرضيه ب ا نت ايج تحقيق ات شود. استقبال مي واگراست،جانبي و كه حاصل تفکر 

و  نعمت يش اه همسو بوده و با نتايج تحقيقات( 2934فرج اللهي و حقيقي )(، 2933) زارعي

ش ايد بت وان گف ت عل ت اي ن  .يس تهمس و ن (2933) محمدیش ير( و 2931) همکاران

بر روی دو ك ال  ي ه تنها  (2931) و همکاران نعمتيپژوهش شاهناهمسويي آن است كه 

نيز ممکن اس ت معن ادار نب ودن  (2933) مدرسه انجام شده است. در پژوهش شيرمحمدی

در اجرای صحيح ارزشيابي توصيفي و يا فراهم نب ودن س اير  انمعلم كوتاهيرابطه به علت 

 شرايط بوده باشد.

 يابيارزش  نظ ام تح ت آموزاندانش كه دهدهای مطالعه حاضر نشان ميهمچنين يافته

پيش رفت تحص يلي بهت ری  ،اندبوده يكمّ يابيارزش نظام تحت كه يآموزاندانش از يفيتوص

   آموزان شده است.بنابراين ارزشيابي توصيفي موجب افزايش پيشرفت تحصيلي دانش .دارند

به مباني نظری ارزشيابي توصيفي مراجع ه نم ود. بايد  و تحقيقات همسو اين يافتهدر تبيين 

تعامل فعاالنه فرد با محيط ي  (،2934، منشرزاق از به نقل، 2313) طبق نظريه شناختي پياژه

ه ا ، منجر به ساخته شدن طرحوارهاستهای تازه و دارای محرک ،حال تغيير در هموارهكه 

چ ه رش د  يع رشد شناختي را در پ ي دارد و ه ررشود و تسو ساختارهای شناختي فرد مي

ي ادگيری  یبر اس ا  نظري ه بيشتر خواهد بود.شناختي بهتر باشد، يادگيری و پيشرفت نيز 

فراشناختي، استفاده از راهبردهای يادگيری فراشناختي كه در نظام ارزشيابي توص يفي اج را 

يکي از عوام ل تر و پيشرفت تحصيلي بيشتر است. يادگيری عميقی شود، تضمين كنندهيم

جو رواني كال  نيز مت اثر از  ، جو حاكم بر كال  در  است وموثر بر پيشرفت تحصيلي

ش يابي ب ر ت دريس و ي ادگيری اث ر بي حاكم بر كال  است؛ زي را سيس تم ارزنظام ارزشيا

، از ان واع ارزشيابي در خدمت ي ادگيری اس ت ،ارزشيابي توصيفيدر كه  از آنجاگذارد. مي

و ب ه فراگي ران  استفاده شدههای فعال تدريس روش و های سنجش تکوينيروشابزارها و 

ت ر به فهم بهت ر و عمي قو اين امر  ،شودارائه ميتوصيفي و اصالحي فراشناختي، بازخورد 

های اخير توانسته موجب تغيي ر و های يادگيری كه در ساليکي از نظريهانجامد. مطالب مي

از ب ه نق ل ، 2313) گرايي است. ويگوتس کيساختن یدر نظام آموزشي شود، نظريهتحول 
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 ،از اي ن رو پردازن د.م ي گيران خود به ساختن دان ش خ ويشمعتقد است فرا (2932بيات،

آموزان بايد در يه فرايند فعال و تعاملي به ساختن دان ش خ ويش بپردازن د و نظ ام دانش

 ( معتقدند زم اني1322) نمايد. ويجنيا و همکارانارزشيابي توصيفي اين شرايط را فراهم مي

باشد  د نداشتهای وجوشدهها پاسخ صريح و از پيش تعيينكه در فرايند يادگيری برای سؤال

تری تر و بي نش ص حيحهای مختلف بررسي ش وند، درک عمي قو مسائل بتوانند از ديدگاه

شود و انگيزه دروني يادگيرنده برای يادگيری تقوي ت های مسئله ايجاد مينسبت به راه حل

های ارزشيابي توصيفي پوشش دادن اهداف سطوح باالی حيطه از جمله ويژگي خواهد شد.

ت ر و پاي دارتر ب ه س بب درگي ری ب ا حركتي، ي ادگيری عمي ق –عاطفي و روان شناختي، 

 خل ق وطبق گزارش خ وشهای يادگيری متنوع و تلفيق آموزش با ارزشيابي است. فعاليت

ت بيش  تری ب  ا ص  يفي نس  بت ب  ه ارزش  يابي س  نتي مطابق  ارزش  يابي تو (2931ش  ريفي )

و تمركز آن بر كش ف )اخالقي، كارآوری، قابليت اجرا، دقت( دارد  استانداردهای ارزشيابي

شوند بلک ه ه ر ف رد هم مقايسه نمي آموزان بادانش تعدادها و نقاط قوت فراگيران است؛اس

تعام ل  ،پوش ه ك ار ازهمچنين استفاده . شودو ميزان استعداد خودش سنجيده مي با خودش

موجب فعال و مستقل شدن گفتگوها  و بحث در فراگيران مشاركت افزايش وبيشتر با معلم 

و موج ب  ياب دپرورش ميآموزان ره تحصيلي مثبت در دانشبنابراين خودپندا .شودمي آنها

شود، اره منفي باعث افت كاركرد مغز ميخودپندشود. دروني برای پيشرفت مي هايجاد انگيز

و موفقي ت  ه ای بهت رح لخودپنداره مثبت موجب افزايش ك ارايي ذه ن و ب روز راه اما 

، اارزش يابي توص يفي ب ر شناس ايي اس تعداده با توج ه ب ه اينک ه  شود.تحصيلي بيشتر مي

آم وزان تمرك ز دارد، رش د بيش تر خودپن داره ها و نق اط ق وت دان شها، موفقيتنوآوری

ت وان م يي آنها نبايد دور از انتظ ار باش د. همچن ين تحصيلي، خالقيت و پيشرفت تحصيل

آم وزان، ی دانشرشد همه جانبهارزشيابي توصيفي اهدافي مانند:  یار بود كه در سايهاميدو

های فردی، كاهش آم ار م ردودی، افزايش بهداشت رواني محيط آموزشي، توجه به تفاوت

وج ه ب ه مب اني بنابراين ب ا تالعمر تحقق يابد. دگيرندگان مادامارتقای يادگيری و پرورش يا

های پژوهشي داخل و خارج از كشور و نيز پژوهش حاضر اين نتيج ه يافتهنظری موجود و 

ه ای س نتي تواند ج ايگزين مناس بي ب رای روششود كه ارزشيابي توصيفي ميحاصل مي

بروكهارت (، 2333) كمپ و تپروف، با نتايج تحقيقات پژوهشاين  ینتيجه ارزشيابي باشد.

 زارع ي(، 2934م نش )(، رزاق2932ك رد )، (1323) داميانكريس توفر (،1323)و همکاران 
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تحقي ق  یب ا نتيج ه است، اما همسو(، 2934) فرج اللهي و حقيقي(، 2933) رزی(، 2933)

. ب ا توج ه ب ه نت ايج نيس ت( همس و 2934، م نشاز رزاق نقلبه ، 2939) سيف و لطيفيان

تحقيقاتي كه در زمينه تاثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحص يلي ص ورت گرفت ه اس ت، 

را ( 2934م نش، ، ب ه نق ل از رزاق2939) تحقي ق س يف و لطيفي اننتيجه بدست آم ده از 

س بي ، وجود مقاوم ت نارزشيابي توصيفي توان به كم تجربه بودن مجريان طرحاحتماال مي

ه ا ك ه جمعيت زي اد ك ال ميل بودن معلمان به اجرای اين طرح، والدين، و بي معلمان و

ه بازخورده ای توص يفي و آم وزان ب رای ارائ توجه و تعامل مداوم معلم ب ا دان شمانع از 

های مورد نياز برای اجرای اين ط رح نس بت شود و نيز فقدان ساير زيرساختاصالحي مي

 داد.

ص رفا در م دار  ناحي ه اين است كه اين پژوهش پژوهش حاضر های از محدوديت

بايد جانب احتي اط های اين پژوهش يافتهدر تعميم يه شهر اراک اجرا شده است. بنابراين 

كنترل و ثابت نگه داشتن برخي عوامل از جمل ه معل م ك ال  و  همچنين را رعايت نمود.

انج ام اي ن ي ل به همين دلممکن نبود.  انامکانات رفاهي خانواده در اين تحقيق برای محقق

شناسي مان در خصوص رضايت از طرح و آسيبتر، مصاحبه با معلبزرگ گروهپژوهش در 

ب ه . ش ودبه پژوهشگران عالقمند به اين حيط ه پيش نهاد مي اجرای نظام ارزشيابي توصيفي

ك ه محفور ات را  ه اييارزش يابي توص يفي و دوری از آزم وناجرای لحاظ كاربردی نيز 

 ه ای فع الگي ری از روشبهرهند، به منظور پرورش تفکر خالق و واگرا، همچنين سنجمي

آم وزان و دانشها و نقاط مثبت و نيز توجه به توانمندیبازخورد فراشناختي  تدريس، ارائه 

 شود.ويژه در مدار  ابتدايي توصيه مي و تحقير آنان بهاجتناب از سرزنش 

 

 سپاسگزاري

اداره ك  ل آم  وزش و پ  رورش اس  تان مرك  زی و كلي  ه محق  ق از معاون  ت پژوهش  ي 

 آموزگاراني كه در انجام اين پژوهش همکاری نمودند، كمال تشکر را دارد.

 

 ها يادداشت
1. Knowledge-based assessment  2. Competency-based assessment  

3. Kemp & Toper off 4. Brookhart, Moss & Long   

5. Christopher Damian 6. Brookover 



 2931دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   420

7. Choi  8. Mayer 

9. Richards 10. Levene’s Test  

11. Kolmogorov-Smirnov Test 12. Independent Samples T  Test 

13. Mann-Whitney U Test  
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