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چکيده
طراحي و اجراي طرح ارزشيابي توصيفي یکي از تحوالت اساسي سالهاي اخير در آموزشوپرورش مقطع
ابتدایي ،بود که نسبت بهنظام سنتي از مقبوليت بيشتري برخوردار است و لذا در تحقيق حاضر دیدگاه معلمان
مدارس ابتدایي پيرامون نقاط قوت طرح یادشده موردبررسي قرار گرفت .معلمان رسمي مقطع ابتدایي آمورش
و پرورش ناحيه یک و سه اهواز جامعه آماري تحقيق را تشکيل دادهاند که  130نفر آنان ( 66مرد و  194زن)
بهصورت تصادفي چندمرحلهاي انتخاب شدند .دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد .تحليل
عاملي اکتشافي نشان داد که ازنظر معلمان ابتدایي شهر اهواز نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي عبارتاند از
تثبيت یادگيري ( 19ماده) ،امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند نفر ( 8ماده) و کاهش اضطراب امتحان (5
ضعف) .از پيامدهاي طرح ارزشيابي توصيفي تثبيت یادگيري ،امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند نفر و
کاهش اضطراب امتحان است.

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

مقدمه
ارزشيابي 9یکي از بحثهاي داغ متون علمي است که همواره موردتوجه بسياري از منابع
معتبر است (اتحادیه ملي معلمان ریاضي1335 1؛ اتحادیه ملي ارزیابي1335 4؛ اتحادیه تحقيق
ملي1336 5؛ شپرد ،گاگاگن و ورتز )1338 6و بهعنوان ابزار پيشبرد تکاليف آموزشي
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شناختهشده (ویگينز )1383 ،1و براي تشخيص ،گروهبندي ،ارتقاء به کالس باالتر و پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان بکار ميرود (استيگينز و کاکلين .)1339 ،9در همين راستا هاریسون
و هارلن )9006( 1معتقدند که ازجمله مزایاي ارزشيابي عبارتاند از خود نظارتي ،چک
نمودن پيشرفت خود ،تشخيص و باز تشخيص نيازهاي یادگيري ،ارتقاء شيوههاي خوب
یادگيري و برقراري ارتباط بين یادگيريها .بين صاحبنظران ازلحاظ تعریف ارزشيابي
اختالفنظر وجود دارد و در همين رابطه اروین )1331( 4از ارزشيابي بهعنوان پایه منظم براي
استخراج یادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگير یادکرده و آنگلو )1335( 5ارزشيابي را
فرایندي مستمر ميداند که هدف از آن درک و فهم و پيشبرد یادگيري فراگير است .زیرا
تئوريهاي جدید یادگيري بر اهميت یادگيري همراه با درک و فهم تأکيد دارد (برانسفورد،
براون ،کوکينگ ،دونووان و پلگرینو .)90006از نظر سيف ( )1189ارزشيابي به فرایند
نظامدار براي جمعآوري ،تحليل و تفسير اطالعات گفته ميشود به این منظور که تعيين شود
آیا هدفهاي موردنظر تحققیافتهاند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه ميزاني.
در این خصوص که بر روشهاي آموزشهاي سنتي انتقاداتي وارد است یا نه
صاحبنظراني همچون لطفآبادي ( )1189معتقد است که روشهاي سنتي و آزمونهاي
رایج اندازهگيري به دليل ویژگي ایستا و محافظهکارانه خود نميتوانند تأثير فراوان اي در
بهبود تدریس و پيشرفت وضعيت تحصيلي شاگرد داشته باشند و دیگر آنکه فرد را کمتر
ازآنچه هست و بسيار کمتر ازآنچه ميتواند باشد برآورد ميکنند و قدرت پيشبيني ضعيفي
دارند .فر مهيني فراهاني ( )1189نيز یادآور ميشود از دیگر انتقادات وارد بر آزمونها و
روشهاي سنتي ارزیابي نادیده گرفتن تفاوتهاي فردي در یادگيري و سنجش؛ تأکيد و
تمرکز بر سنجش سطوح پایين هدفهاي آموزشي و شناختي ،یکسان گري و همسانسازي
فراگيران بااستعدادهاي متفاوت ،یادگيري و سنجش حافظه بهجاي یادگيري در حد تسلط و
1. Wiggins
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6. Bransford, Brown, Cocking, Donovan & Pellegrino
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سنجش عملکرد و غيره است .در همين راستا دریسکول )1334( 1نيز معتقد است در شيوههاي
ارزشيابي سنتي معلم محور و جو کالس بيشتر معلم محور است در اینگونه کالسها معلم
ابتدا هدفهاي آموزشي را در اختيار دانش آموزان قرار ميدهد و سپس با شيوههاي مداد-
کاغذي به سنجش و اندازهگيري آنها مبادرت ميورزد .درحاليکه در ارزشيابيهاي جدید
و کيفي ،معلم و دانش آموزان به کمک یکدیگر به طراحي و تدوین برنامه آموزشي
ميپردازند (وولفولک .)1335 ،9به عبارت دیگري اخيراً تالشهاي مربوط به پاسخگویي
نظامهاي آموزشي بر جمعآوري ،تحليل و استفاده از نتایج ارزیابي دانش آموزان جهت بهبود
آموزش متمرکزشده است .بدین منظور مدارس روشهایي را جهت ارزیابي جستجو ميکنند
که بتوانند اطالعات کافي را درباره عملکرد واقعي دانش آموزان فراهم نمایند .در پاسخ به
این امر نظام ارزیابي جدیدي شکلگرفته است (ميليتلو ،شوید و سریسي.)90101
در راستاي تحوالت کيفي و کمي آموزشوپرورش ،یکي از طرحهاي مهمي که در
تعدادي از مدارس مقطع ابتدایي کشور جاي خود را بازکرده و بهگونهاي جدید و بسيار
متفاوت از نظام ارزشيابي سنتي متکي بر نمره تعليم و تربيت کودکان را در ابعادي هم جانبه
تحت پوشش خود قراردادهاست .روش جدید ارزشيابي کيفي– توصيفي است که هماهنگ
و همسو با تغييرات محتواي کتب درسي هست .سالهاست که در نظام آموزشوپرورش ما
تنها چيزي که نشاندهنده پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان بوده ،وجود نمرههایي
است که در کارنامه تحصيلي آنها به چشم ميخورد .بهراستي وجود اینهمه عدد در
کارنامهها ،ليستها و زیر اوراق امتحاني دانش آموزان چه چيزي را به نشان ميدهد و چه
چيزي را ثابت ميکند؟ آیا نمرهها توانستهاند بازخوردي مثبت و سازنده به اولياء ،دانش
آموزان و خود معلمان ارائه دهند؟ بهطوريکه نقاط ضعف و قوت یادگيري را مشخص کرده
و در جهت تقویت یا رفع آن بکوشند (مرادي .)1185 ،بدیهي است که آموزشوپرورش هر
کشوري بعد از گذشت زمان به تحول بنيادي و اساسي نياز دارد و بایستي در اهداف خود
تجدیدنظر کند .در همين رابطه طرح ارزشيابي توصيفي ،یک طرح ملي است که بر اساس
1. Driscoll
2. Woolfolk
3. Militello, Schweid & Sireci
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مصوبه  963وزارت آموزشوپرورش ( )1189پس از یک دوره اجراي آزمایشي از سال
تحصيلي  1188-83در کليه مدارس ابتدایي کشور به اجرا گذاشتهشده است .با اجراي
تدریجي این طرح طي  5سال از سال تحصيلي  1188-83ابتدا پایه اول و در سنوات بعدي به
ترتيب سایر پایهها ،بهطور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفتند (وزارت
آموزشوپرورش  .)1189نظام ارزشيابي توصيفي دور ابتدایي باهدف ایجاد تغييرات بنيادي
در نظام موجود ارزشيابي و با عنایت به رویکردهاي نوین در فرایند یاددهي یادگيري و
شيوههاي اثربخش ارزشيابي دانش آموزان ،بر اساس دستورالعمل شوراي عالي
آموزشوپرورش در تعدادي از مدارس دور ابتدایي اجرا شد .تأکيد این نظام بر تغيير مقياس
کمي ( )0-90به مقياس کيفي (ارزشيابي توصيفي) و ارزشيابي پایاني به ارزشيابي تکویني
است (حسني .)1184
براي طرح ارزشيابي توصيفي اهدافي پيشبينيشده بود .در همين راستا کمسيون شوراي
عالي آموزشوپرورش ( 1189به نقل از حسني و کاظمي  )1181در دویست و نود و ششمين
جلسه خود ،هدفهاي طرح آزمایشي ارزشيابي توصيفي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
دوره ابتدایي را شامل اصالح روند آموزش -یادگيري در کالس ،افزایش ماندگاري ذهني،
دوام و پایداري یادگيري ،توجه به هدفهاي سطوح باالتر حيطه شناختي ،تعميق یادگيري
از طریق افزایش درگيري با تکاليف یادگيري ،افزایش عالقه به یادگيري ،توجه به هدفهاي
حيطههاي غير شناختي و مشخص کردن سطح توانایيها و آمادگي دانش آموزان براي
یادگيري و برنامهریزي بهمنظور جبران نارسایيها و کاستيهاي مربوط بهپيش دانستههاي
آنان ،انتخاب روش تدریس مناسب ،شروع مناسب فعاليتهاي یادگيري–یاددهي ،ایجاد
اعتمادبهنفس در آنان ،شناسایي نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در جریان تدریس،
پرورش روحيه تحقيق ،تفکر و ابتکار ،مشخص کردن نتایج و دادن بازخورد تصحيح کننده
به دانش آموزان ،مطلع کردن آنان از سطح عملکرد موردنياز ،اصالح و بهبود برنامه و وسایل
آموزشي و روشهاي تدریس را معرفي کرده بود .در طرح ارزشيابي توصيفي به تالش،
کوشش و موفقيت کودکان هرچند هم اندک باشد احترام خاصي گذاشته ميشود .در قدم
اول کارهاي خوب (قوت) آنها را بازگو کرده یا مينویسيم ،در قدم دوم ضعفها را و در
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قدم سوم راهحلهاي پيشنهادي براي رفع نقاط ضعفها را به او بازخورد ميدهيم و این
بازخورد بسيار کامل ،سازنده و پویا است (ارزشيابي مستمر) و در اینجاست که ارزشيابي در
خدمت یادگيري قرار ميگيرد .زیرا ازآنجایيکه از دیدگاه مک نير )9004( 1سه نوع
ارزشيابي ( پيش ارزشيابي ،ارزشيابي تکویني و پس ارزشيابي) وجود دارد لذا دانش آموزان
در حين یادگيري ارزشيابي ميشوند و در حين ارزشيابي یاد ميگيرند .این دو فرایند باهم
در کالس به ظهور ميرسند (حسني .)1189
مطالعات و بررسيها حاکي از آن است که طرح ارزشيابي توصيفي از اهميت و ارزش
ویژهاي برخوردار است .در همين رابطه سپاسي ( )1198طي مطالعهاي نشان داد که بهرهگيري
از ارزشيابي توصيفي موجب حضور جدي و فعال دانش آموزان در کالس و پيشرفت
تحصيلي بيشتر آنها ميشود .نتایج تحقيق حقيقي ( )1184نشان داد که سطوح یادگيري
دانش آموزان تحت پوشش ارزشيابي توصيفي بادانش آموزان دیگر تفاوت معنادار دارد
یعني دانش آموزان گروه ارزشيابي توصيفي بهتر از گروه دیگر عمل ميکنند .حسني ()1188
معتقد است که هر چه ميزان آگاهي معلمان از رویکرد ارزشيابي توصيفي بيشتر باشد عملکرد
آنها نيز باالتر است .مطالعات نشان داد که کنجکاوي ،مشارکت فعال ،تعامل دانش آموزان
در کالس با یکدیگر و با معلم در ارزشيابي توصيفي بيشتر از ارزشيابي سنتي است (به نقل از
زارعي .)1188،در یک بررسي دیگري حسنزاده ( )1183به این نتيجه رسيد که ارزشيابي
توصيفي به ميزان نسبتاً زیادي در خالقيت و نوآوري ،رشد و شکوفایي استعدادهاي نهفته
دانش آموزان ،ایجاد فرصتهاي یادگيري ،باال بردن انگيزه و تشویق یادگيري ،همچنين در
روابط اجتماعي دانش آموزان تأثير گزار است .البته بهتر است که ارزشيابي بهصورت تعاملي
و پویا صورت گيرد (النت .)1331 9همچنين سا تو ،کافي و مورتي )9005( 1معتقدند که در
ارزشيابي بایستي فعاليتهاي کالسي را اصالح کرد .نتایج مطالعات مؤسسه بينالمللي
ارزشيابي تحصيلي تحت عنوان تيمز )1335( 4و پرلز )9001( 5نشان داد که پيشرفت تحصيلي
1. McNair
2. Lunt
3. Sato, Coffey & Moorthy
)4. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
5. Pirls
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دانش آموزان پاي چهارم ابتدایي ایران در دروس ریاضي ،علوم و سواد خواندن بسيار پایين
است (به نقل از مارتين ،موليس و کندي .)9009 ،1در این مطالعات دانش آموزان ایران از
ميان  96کشور در درس ریاضي ،رتبه  95و از ميان  94کشور در درس علوم ،رتبه  91و از
ميان  15کشور شرکتکننده در پيشرفت سواد خواندن رتبه  19را کسب کردهاند .عملکرد
ضعيف دانش آموزان ایراني در این مطالعات ،ضرورت توجه جدي براي اصالحات و بهبود
کيفيت آموزش عمومي و امور تربيتي را نشان داد و موجب شد که شوراي عالي
آموزشوپرورش به معاونت آموزش عمومي مأموریت دهد تا نسبت به تهيه طرحي براي
تغيير نظام ارزشيابي پایههاي ابتدایي اقدام کند .بنابراین طرحي تحت عنوان ارزشيابي توصيفي
تهيه و به اجرا گذاشته شد (سيفي مقدم.)1189،
ارزشيابي از یادگيريهاي فراگيران در آموزشوپرورش سنتي ،مرحله پایاني تعيين
آموختهها است و براي ارتقاي دانش آموزان به پایههاي تحصيلي باالتر به کار ميرود .اکنون
ارزشيابي ،بخش جدایيناپذیر و همگام فرایند آموزش -یادگيري است که بهجاي طبقهبندي
دانش آموزان بر هدایت یادگيري آنها متمرکز است (شریفي .)1181،استيگينز)9004( 9
معتقد است که معلمان از ارزشيابي نهفقط بهصورت فعال و مستمر براي پيشبرد یادگيري
فراگيران ،بلکه براي به دست آوردن دادههاي مفيد جهت ایجاد شيوههاي آموزشي استفاده
ميکنند .همچنين ارل )9001( 1معتقد است که در فرایند ارزشيابي بهعنوان یادگيري ،دانش
آموزان یاد ميگيرند که بر یادگيري خود نظارت کنند و ارزشيابي مؤثر این توانایي را به
دانش آموزان ميدهد که سؤاالت کارآمدتري را طرح و ازاینگونه راهبردها براي یادگيري
مؤثر استفاده کنند .از طریق ارزشيابي دقيق برنامههاي آموزشي نقاط قوت این برنامهها آشکار
ميشود و برنامه ریزان و مسئوالن اجرایي ميتوانند کاستيها و نارسایيها را رفع و نقاط قوت
را تقویت کنند .با استناد به این مقدمه در تحقيق حاضر سؤاالت زیر به محک آزمایش قرار
گرفتند.
 .1از نظر معلمان ابتدایي نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي کدماند؟
1. Martin, Mullis & Kennedy
2. Stiggins
3. Earl
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 .9آیا نقاط قوت طرح یادشده قابلطبقهبندي و نامگذارياند؟

روش پژوهش
ازآنجایيکه طرح ارزشيابي توصيفي مربوط به سازمان آموزشوپرورش مقطع ابتدایي است
لذا از بين نواحي چهارگانه آموزش و پرویش اهواز بهصورت تصادفي دو ناحيه ( 1و )1
انتخاب و معلمان مقطع ابتدایي آن نواحي جامعه آماري تحقيق حاضر را تشکيل دادهاند.
روش انتخاب نمونه بدینصورت بود که در ابتدا  18مدرسه (از هر ناحيه  3مدرسه) انتخاب
و  130نفر از معلمان رسمي آن مدارس ( 66مرد و  194زن) بهعنوان نمونه تحقيق انتخاب
شدند .با توجه به اینکه طرح ارزیابي توصيفي یک طرح جدیدي است و تاکنون
پرسشنامهاي براي آن طراحي نشده بود لذا براي جمعآوري دادهها از سؤاالت محقق ساخته
استفاده شد .در همين رابطه ابتدا از بين معلمان ابتدایي  90نفر انتخاب و از طریق مصاحبه از
آنان خواسته شد که نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي را نام ببرند .به همين ترتيب  90نفر
دیگري نيز انتخاب و نظر آنان نسبت به نقاط قوت طرح یادشده بهصورت سؤال تشریحي
سؤال شد و از ترکيب سؤاالت مصاحبه و سؤال تشریحي  11سؤال مقدماتي ساخته شد .سپس
سؤاالت مقدماتي ساختهشده در اختيار  15نفر از معلمان و سه نفر از اساتيد رشته روانشناسي
قرار گرفت و از آنان خواسته شد که سؤاالت را بهدقت مطالعه و در صورت نياز به اصالحات
اقدامات الزم را انجام دهند .نتيجه بررسي آنها این شد که به علت مشابهت موضوعي 4
سؤال حذف و نهایتاً  93سؤال باقيمانده روي  130نفر از معلمان رسمي مقطع ابتدایي اجرا
شد .نتایج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که نقاط قوت طرح ارزیابي توصيفي از  95سؤال
و سهنقطه قوت کلي به نام تثبيت یادگيري ( 19ماده)؛ امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند
دانشآموز ( 8ماده) و کاهش اضطراب امتحان ( 5ماده) تشکيل شد .نتایج مربوط به پایایي
سؤاالت مربوط به نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي نشان داد که آلفاي کرونباخ براي کل
سؤاالت /31؛ و به همين ترتيب براي عامل تثبيت یادگيري  ./851براي عامل امکان ارزشيابي
آموزشي همزمان چند دانشآموز  ./889براي عامل کاهش اضطراب امتحان  ./996به دست
آمد .روایي سؤاالت نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي از طریق تحليل عاملي تأیيدي بررسي
و تعيين گردید (اطالعات آماري تحليل عاملي تأیيدي در جدول  1آمده است).
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یافتهها پژوهش
یافتهها در جداول زیر آمده است.
جدول  .1حداقل ،حداکثر نمره ،ميانگين و انحراف معيار مربوط به نقاط قوت طرح ارزيابي توصيفي
نقاط قوت

حداقل نمره

حداکثر نمره

ميانگين

انحراف معيار

تثبيت یادگيري

19

60

13/85

10/68

امکان ارزشيابي آموزشي 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 ترتيب براي عامل تثبيت
یادگيري  19و  ،60ضمن ميانگين و انحراف معيار آن  13/85و 10/68؛ براي عامل امکان
ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز  8و  ،40ميانگين و انحراف معيار آن  98/19و
 9/96و براي عامل کاهش اضطراب امتحان  5و  95و ميانگين و انحراف معيار آن  18/69و
 4/55به دست آمد .جدول فوق همچنين نشان ميدهد که عامل تثبيت یادگيري ،عامل امکان
ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز و عامل کاهش اضطراب امتحان بهعنوان نقاط
قوت طرح ارزشيابي توصيفي به ترتيب بيشترین و کمترین ميانگين را دارا هستند.
تحليل اکتشافي سؤاالت نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي :بهمنظور استخراج نقاط
قوت طرح ارزشيابي توصيفي مدارس ابتدایي از روش تحليل عاملي اکتشافي 1استفاده
گردید .مالک استخراج عوامل شيب نمودار اسکري 9و ارزش ویژه 1باالتر از عدد یک بود
که با روش چرخش واریماکس 4موردسنجش قرار گرفتند .براي ارزیابي مناسب بودن اندازه
نمونه ( 130نفر) از آزمون کفایت کایزر– مير–اوکلين )KMO( 5و آزمون کرویت بارتلت

6

استفاده شد .نتيجه تحليل نشان داد که آزمون کفایت کایزر– مير– اوکلين ( )KMOبرابر با
 ./309به دست آمد که مطلوب و رضایتبخش بود و نتيجه آزمون کرویت بارتلت نيز
1. Explatory factor analysis
2. Scree plot
3. eigenvalues
4. Varimax rotation
5. Kasier ˚ Meyer ˚ Olkin Measure of Sampling
6. Bartletts Test of Sphericity
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ازلحاظ آماري معنادار بود ( .)p<./0001،Df=406،x2=9650/144ضمناً نقطه برش ./40
در نظر گرفته شد .نتایج جدول  9نشان داد که دادهها پس از  1بار چرخش آزمایشي برآورد
کرد که نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي مدارس ابتدایي از  95ماده و سه عامل تشکيلشده
است و درمجموع این سه عامل  49/06درصد از واریانس کل طرح را تبيين ميکند .در
خصوص نامگذاري عاملها باید از مادههایي که داراي بيشترین بار عاملي هستند استفاده
کرد (بشليده .)1131 ،ازآنجایيکه ماده اول از عامل اول داراي بيشترین بار عاملي و پيرامون
تثبيت یادگيري از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ ميچرخد لذا به همين عنوان
نامگذاري شد .همچنين ماده اول از عامل دوم داراي بيشترین بار عاملي است و در رابطه با
امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز اشاره ميکند لذا به همين عنوان نامگذاري
شد؛ و درنهایت چون ماده اول از عامل سوم در صدر مادهها قرارگرفته و داراي بيشترین بار
عاملي است و چون پيرامون کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ميچرخد لذا با همين
عنوان نامگذاري گردید.
جدول همچنين نشان ميدهد که دامنه بارهاي عاملي مربوط به عامل تثبيت یادگيري از
 ./919تا  ./513عامل امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز از  ./913تا /459؛ و
عامل کاهش اضطراب امتحان از  ./918تا  ./406برآورد شد .مندرجات جدول همچنين نشان
ميدهد که از بين مادههاي مربوط به عامل تثبيت یادگيري (عامل اول) ،ماده «تثبيت یادگيري
از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ» با مقدار /991؛ و ماده آخر آن تحت عنوان
«ارزیابي تمام فعاليتهاي تحصيلي همه دروس دانش آموزان» با مقدار  ./419از بين مادههاي
مربوط به عامل امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز (عامل دوم) ،ماده امکان
ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز با مقدار /950؛ و ماده آخر آن تحت عنوان
«تأکيد بر تالش کيفي دانش آموزان و نه بر کميت» با مقدار /468؛ و درنهایت از بين مادههاي
مربوط به عامل کاهش اضطراب امتحان (عامل سوم) ،ماده «کم شدن اضطراب امتحان دانش
آموزان» با مقدار /999؛ و ماده آخر آن تحت عنوان «نبود مردودي» با مقدار  ./454به ترتيب
بيشترین و کمترین بار عاملي را تشکيل دادهاند.

891

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره سی و ششم ،سال يازدهم ،تابستان 49

نتایج پایایي مربوط به سؤاالت نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي نشان داد که آلفاي
کرونباخ براي کل سؤاالت /35؛ و به همين ترتيب براي عامل تثبيت یادگيري  ./31براي
عامل امکان ارزشيابي آموزشي همزمان /889؛ و براي عامل کاهش اضطراب امتحان ./996
به دست آمد .ضمن مقادیر ویژه براي یک عاملي  ،15/663براي دوعاملي  6/938و براي سه
عاملي  5 /101برآورد شد .جدول یادشده نيز نشان داد که درصد واریانس تبيين شده براي
یک عاملي  ،13/50براي دوعاملي  15/93و براي سه عاملي  49/06به دست آمد .الزم به
ذکر است که سؤاالت احساس آرامش در آموزش ،بازدهي مناسب این طرح براي دانش
آموزان کم استعداد و متوسط ،باز بودن دست معلم در ارتقاي دانش آموزان به پایه باالتر و
تشویق دانش آموزان به فعاليت گروهي به علت پایين بودن بار عاملي آنها (کمتر از )./40
و قرار نگرفتن روي هيچکدام یک از عاملها از تحليل نهایي مادهها حذف شدند .با استناد
به این یافته سؤال  1و  9تحقيق تأیيد ميشود .در جدول  9عوامل ،مادهها و بار عاملي هرکدام
یک از نقاط قوت ارزشيابي توصيفي ارائهشده است.
جدول  .2عوامل ،مادهها و بار عاملي هرکدام يک از نقاط قوت ارزشيابي توصيفي
ردیف
1

بار عاملي
تثبيت یادگيري از طریق مرور مطالب ،طرح سؤال و یافتن پاسخ

./991

برقراري ارتباط یادگيريهاي قبلي با بعدي

./908

1

افزایش گنجينه لغات دانش آموزان

./654

4

مشارکت فعال معلم ،دانشآموز و خانواده در امر آموزش

./611

5

کسب مهارتهاي مطالعه صحيح

./610

6

تلفيق مهارتهاي شنيدن ،خواندن ،تفکر و نوشتن

./609

9

ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

./580

8

کسب مهارت ارتباط بين فردي

./559

3

کسب مهارت تفکر انتقادي

./550

10

رشد مهارت خود اصالحي و تنظيمي

./513

11

تشخيص نقاط قوت و ضعف آموزشي دانش آموزان

./416

19

ارزیابي تمام فعاليتهاي تحصيلي همه دروس دانش آموزان

./419

11

امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند دانشآموز

./950

14

هدف طرح ایجاد یادگيري است تا کسب نمره

./910
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15

برقراري ارتباط عاطفي بين معلم و دانش آموزان

./994

16

باال رفتن قدرت بيان دانش آموزان

./905

19

تشویق دانش آموزان به تحقيق در مورد مسائل گوناگون

./901

18

آگاهي مستمر والدین از فعاليتهاي آموزشي فرزندان

./484

13

صرفهجویي در سرمایه و سرانه مدرسه

./498

90

تأکيد بر تالش کيفي دانش آموزان و نه بر کميت

./468

91

کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

./999

99

مناسب بودن این روش براي کالسهاي با جمعيت کم

./968

91

استمرار فرایند یا دهي و یادگيري در طول سال

./431

94

از بين رفتن وابستگي به نمره در دانش آموزان

./491

95

نبود مردودي

./454

همانطوریکه قبالً گفته شد از طریق آزمون اسکري نيز ميتوان تعداد عوامل پيشنهادي را
استخراج کرد لذا تعداد عوامل پيشنهادي از طریق آزمون اسکري در نمودار  1ارائهشده
است.

نمودار  .1آزمون اسکري

تحليل عامل تائيدی سؤاالت نقاط قوت ارزشيابي توصيفي :بهمنظور تعيين روایي
سؤاالت استخراجشده مربوط به نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي (عوامل سهگانه) از نسخه
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 16نرمافزار  AMOSاستفاده شد .براي انجام این تحليل از برآورد حداکثر درست نمایي

1

استفاده شد .نمودار  9نشان ميدهد که بين عامل تثبيت یادگيري با عامل کاهش اضطراب
امتحان ضریب همبستگي  ./85بين عامل تثبيت یادگيري با عامل امکان ارزشيابي آموزشي
همزمان ضریب همبستگي /94؛ و بين عامل امکان ارزشيابي آموزشي همزمان با عامل کاهش
اضطراب امتحان ضریب همبستگي  ./80وجود دارد.
.41

e1

.48

g2

e2

.44

g3

e3

.51

g4

e4

.38

g5

e5

.49

g6

e6

.29

g7

e7

.26

g8

e8

.36

g9

e9

g10 .45

e10

g11 .34

e11

g14 .34

e12

g20

.39

.64
.69
.66
.72
.62
.70
.54
.51
.60
.67
.59
.58

Tas

.74

.40

e13

g22.53

e14

g23.32

e15

g24.60

e16

g25.51

e17

g26.50

e18

g27.56

e19

g28.14

e20

g29

.64
.73
.57
.78
.71
.71
.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  9بيضيها ،متغيرهاي مکنون یا عاملها و مستطيلها نقاط قوت طرح ارزشيابي
توصيفي را نشان ميدهد .پيکانهاي یکسویه از بيضيها به مستطيلها نشان ميدهد که
مادهها روي کدام عامل بار ميگيرند ،مقدار نوشتهشده روي پيکانها آن ميزان از واریانس
1. maximum likelihood
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مادهها را که از سوي عامل قابل توضيح است نشان ميدهد .پيکانهاي کوچک واریانس
باقيمانده (خطا) را نشان ميدهد که بهوسيله عامل تبيين نميشود .پيکانهاي دوسویه
همبستگي ميان عاملها را نشان ميدهد .در تحليل عاملي تائيدي مقادیر بارهاي عاملي با توجه
به وزنهاي بتا نشان داده ميشوند (شوماکر و لوماکس.)1336 1
جدول  .3ساختار عاملي نقاط ضعف ارزشيابي توصيفي
الگو

X2

Df

X2/Df

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

سه عاملي

436/08

990

1/81

./84

./81

./ 3

./ 3

./065

نتایج مندرج در جدول  1نشان ميدهند ،که شاخصهاي نيکویي برازش./84 )GFI( 9
جذر ميانگين مجذورات خطاي تقریب ./065 )RMSEA( 1شاخص برازندگي فزاینده

4

(/3 )IFI؛ و شاخص برازندگي مقایسهاي ./3 )CFI( 5است .در خصوص مقادیر اینگونه
شاخصها صاحبنظراني همچون هوو بنتلر )1333( 6پيشنهاد ميکنند سکه وقتي ميزان
 CFI ،GFIو  IFIکوچکتر از  ./08باشد نشاندهنده برازش مناسب و کافي مدل است.
بهمنظور بهبود مقادیر شاخصهاي آن دو اصالح روي مدل انجام شد که در نمودار  9آمده
است.

بحث و نتيجهگيري
تحقيق حاضر نشان داد که نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي از نظر معلمان ابتدایي شهر
اهواز (ناحيه  1و  )9عبارتاند از عامل تثبيت یادگيري ( 19ماده) ،عامل امکان ارزشيابي
آموزشي همزمان چند نفر ( 8ماده) عامل کاهش اضطراب امتحان ( 5ماده).
عامل در مادههاي عامل اول نشان ميدهد که تثبيت یادگيري از طریق مرور مطالب ،طرح
سؤال و یافتن پاسخ ،برقراري ارتباط یادگيريهاي قبلي با بعدي ،افزایش گنجينه لغات دانش
آموزان ،مشارکت فعال معلم ،دانشآموز و خانواده در امر آموزش ،کسب مهارتهاي
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
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مطالعه صحيح ،تلفيق مهارتهاي شنيدن ،خواندن ،تفکر و نوشتن ،ایجاد نگرش مطلوب
نسبت به مدرسه ،کسب مهارت ارتباط بين فردي ،کسب مهارت تفکر انتقادي ،رشد مهارت
خود اصالحي و تنظيمي ،تشخيص نقاط قوت و ضعف آموزشي دانش آموزان و ارزیابي
تمام فعاليتهاي تحصيلي همه دروس دانش آموزان ازجمله نقاط قوت طرح ارزشيابي
توصيفي است .نتایج یافته تحقيق حاضر با یافته سپاسي ( ،)1198حقيقي ( )1184حسني
( ،)1188زارعي ( )1188و حسنزاده ( )1183هماهنگ است .در همين رابطه بررسي حسني
( ) 1188نشان داد که هر چه ميزان آگاهي معلمان از رویکرد ارزشيابي توصيفي بيشتر باشد
عملکرد آنها نيز باالتر است .حسنزاده ( )1183به این نتيجه رسيد که ارزشيابي توصيفي به
ميزان نسبتاً زیادي در خالقيت و نوآوري ،رشد و شکوفایي استعدادهاي نهفته دانش آموزان،
ایجاد فرصتهاي یادگيري ،باال بردن انگيزه و تشویق یادگيري ،همچنين در روابط اجتماعي
دانش آموزان تأثير گزار است .در ارزشيابي توصيفي روند ارزشياي معلم با تدریس همراه
و همزمان است.
از دیگر یافتههاي تحقيق حاضر این بود که امکان ارزشيابي آموزشي همزمان چند
دانشآموز ،هدف از طرح ایجاد یادگيري است تا کسب نمره ،برقراري ارتباط عاطفي بين
معلم و دانش آموزان ،باال رفتن قدرت بيان دانش آموزان ،تشویق دانش آموزان به تحقيق
در مورد مسائل گوناگون ،آگاهي مستمر والدین از فعاليتهاي آموزشي فرزندان،
صرفهجویي در سرمایه و سرانه مدرسه ،تأکيد بر تالش کيفي دانش آموزان و نه بر کميت
ازجمله نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي به شمار ميرود .نتایج یافته تحقيق حاضر با یافته
سپاسي ( ،)1198حقيقي ( )1184حسني ( ،)1188زارعي ( )1188و حسنزاده ()1183
هماهنگ است.
کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ،مناسب بودن این روش براي کالسهاي با
جمعيت کم ،استمرار فرایند یا دهي و یادگيري در طول سال ،از بين رفتن وابستگي به نمره
در دانش آموزان و نبود مردودي از دیگر نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي است .نتایج
تحقيق حاضر با یافته سپاسي ( ،)1198حقيقي ( )1184حسني ( ،)1188زارعي ( )1188و
حسنزاده ( )1183هماهنگ است .در طرح توصيفي نامي از امتحانات کالسي و ساليانه باقي
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نميماند و ترس و اضطراب ناشي از دیو امتحان جاي خود را به فرشته مهرباني ،عشق و اميد
ميدهد و یک انگيزه دروني جهت یادگيري بهتر و عميقتر در کودکان نمایان ميشود و
شعار سنتي «امروز در مدرسه چند گرفتهاید؟» جاي خود را به «امروز در مدرسه چه
آموختهاید؟» ميدهد و عمالً با طرح این سؤال کودکان آموختههاي خود را در منزل و در
جامعه به خاطر ميآورند و مرور مي کنند .بنابراین هيچ کودک دیگر به خاطر گرفتن نمره
کم تنبيه نميشود یا به علت فشار والدین و تمسخر همکالسهاي خود و اطرافيان تحتفشار
روحي و رواني قرار نميگيرد و عواقب ناخوشایندي که بارها شاهد آن بودهایم به وقوع
نميپيوندد .بلکه در یک محيط آرام و بهدوراز تنش هر کس ميتواند راه پيشرفت خود را
طبق استعداد خدادادي خویش و در بستر مناسبي که معلم فراهم ميکند ادامه دهد .بسياري
از آسيبهایي که آموزشوپرورش ،معلمان و دانش آموزان و به دنبال آن خانوادهها را نگران
ميکند آسيبهاي جدي مربوط به امتحان است بهگونهاي که سایه سنگين امتحان بر تمامي
فعاليتهاي تربيتي کالس و مدرسه سایه افکنده است و در نظام ارزشيابي فعلي ميبينيم که
تا حدود زیادي امتحان و به عبارت روشنتر موفقيت در امتحان هدف اصلي فرایند یاددهي-
یادگيري در کالس درس و مدرسه شده است ،یعني امتحان ارباب تمام تعليم و تربيت است
درصورتيکه ميبایست خدمتگزار آن باشد.
در اجراي طرح جدید ارزشيابي توصيفي در مدارس تالش ميشود تا با تأکيد بر ارزشيابي
تکویني ،ارزشيابي عملکردي و همچنين دادن بازخورد توصيفي ،شرایط بهتري براي
یادگيري فراهم شود .بنابراین ،انتظار ميرود که این نظام ارزشيابي در عملکرد تحصيلي،
باورها و نگرشهاي دانش آموزان تأثير مثبتي داشته باشد .تبيين درست جایگاه ارزشيابي در
آینده نظام تعليم و تربيت و فرایند یاددهي-یادگيري اهميت بسيار دارد .بهرغم آنکه سنجش
ارزشيابي ،خرده سيستمي از نظام تعليم و تربيت است ولي نقش مهمتري را ایفا ميکند و
تأثير تحوالت آن نسبت به سایر خرده سيستمهاي آموزشوپرورش بسيار بيشتر است .روش
ارزشيابي ،فرهنگ عمومي را تحت تأثير قرار داده است بهطوريکه بخش مهمي از
آسيبهاي اجتماعي در درون خانوادهها و اجتماع ناشي از آثار ارزشيابي است .فرایند
سنجش و ارزشيابي در کشور ما ،فقط شامل ارزیابي مجموعي یا نهایي است که در پایان
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دوره آموزشي بهمنظور تشخيص پيشرفت تحصيلي و رتبهبندي صورت ميگيرد .در این
روش تمامي تالش معلم ،دانشآموز ،والدین و کل نظام آموزشي معطوف به آزمونهاي
نهایي و نمره آنهاست و ماحصل همه زحمتها در یک عدد یک یا دورقمي خالصه
ميشود .این نمره نهتنها مالک قضاوت و تصميمگيري در خصوص دانش آموزان است،
بلکه بهنوعي ارزشيابي از کار معلم ،مدیر و والدین و نظام آموزشي تلقي ميشود .نتایج
حاصل ازاینگونه تصميمگيريها دقيق نبوده ،ممکن است عواقب ناگواري را به همراه داشته
باشد .بهعبارتدیگر بهجاي آنکه نظام ارزشيابي و اندازهگيري در خدمت آموزش و رشد و
توسعه دانش فراگيران و معلمان قرار گيرد ،فرایند تدریس و یادگيري در خدمت نظام
سنجش و آزمون درآمده است و مالک قضاوت در مورد عملکرد نظام آموزشي و
دانشآموز در یک مقياس صفرتا بيست خالصه ميشود .تالش براي حل مشکالت واقعي
زندگي و یادگيري در حين عمل باید از اهداف و کارکردهاي مهمي تلقي شود که هم نظام
آموزش و هم نظام سنجش معطوف به آنها عمل نماید و این همان چيزي است که روشهاي
جدید سنجش و ارزشيابي در پي آن است.
بدیهي است که محيط و جو یادگيري کالس در یادگيري درسي بسيار مهم است (داوز
و ساین .)1333 1در همين رابطه برخي از صاحبنظران همچون استارک و گري)9001( 9
معتقدند که جو کالس خوب آنجایي است که در آن دانش آموزان در بيان عقاید خود آزاد
و راحت باشند و اعتمادبهنفس پيدا کنند که نتيجه این کار به یادگيري بهتر و عملکرد خوب
آنها در آزمونها منجر ميشود .به نظر ميرسد که ارزشيابي توصيفي در محيط آموزشي
آرام تحقق پيدا ميکند .در همين رابطه لوکاس و مورفي )9009( 1توصيه ميکنند که وجود
جوي آرام ،داراي انسجام باال بين دانش آموزان ،حمایتگر ،کمتر رقابتي و با رضایت باال در
تعادل رواني آنان نقش مؤثري ایفا ميکند .لوبرز ( )9006در پژوهشي نشان داد که اگر نظام
ارزشيابي حاکم بر کالس بهگونهاي باشد که باعث ایجاد جو عاطفي و با روابط اجتماعي
باال شود ،دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي باالتري روبهرو ميشوند .ارزشيابي از فعاليتهاي
1. Daws & Singh
2. Stark & Gray
3. Loukas & Murphy
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آموزشي و پرورشي ،بهویژه پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،یکي از وظایف مهم هر نظام
آموزشي در دنياست .این عمل عمدتاً توسط معلمان در کالس درس ،قبل از آموزش در
جریان آموزش و بعد از آموزش با مشارکت فعال دانش آموزان انجام ميشود .بنابراین
ضرورت دارد که معلمان در این زمينه از مهارت کافي برخوردار باشند .از سوي دیگر معلمان
باید باور داشته باشند که ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز مانند آموزش ،فرایندي مستمر است؛
فرایندي که بخشي از آموزش است و به یادگيري دانش آموزان کمک ميکند .آنچه امروز
هر معلمي به آن نياز مبرم دارد ،کسب مهارت سنجش و ارزشيابي در ضمن آموزش (فرایند
یادگيري -یاددهي) است .وقتي صحبت از فرصت ميشود یعني اینکه ارزشيابي را از آموزش
جدا تصور کردهایم اگر روش تدریس معلم روش فعال باشد در زمان فعاليت کودکان معلم
شاهد هدایتگر و راهنما خواهد بود و بهترین فرصت براي ارزشيابي توصيفي هم در همين
حين فرایند تدریس است نه پایان تدریس.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقيق به ارائه پيشنهادهایي براي اصالح و بهبود اجراي
طرح ارزشيابي توصيفي پرداخته ميشود:
�

بررسي نقاط ضعف طرح از طریق تحقيقات علمي

�

ضرورت توجه جدي به آموزش و توجيه کليه متصدیان طرح ازجمله عوامل

مدرسه ،معلمان کارشناسان آموزش اداره احساس ميگردد.
�

لزوم آموزش و توجيه اولياء دانش آموزان و تهيه بستههاي آموزشي راهنما براي

آنها
�

لزوم برگزاري مستمر و پيوسته کارگاههاي آموزشي براي آموزگاران و متصدیان

این طرح
�

ضرورت توجه به ترویج و اطالعرساني عمومي از طریق امکانات صداوسيما،

رادیو ،روزنامهها و ...در مورد اهميت و ابعاد طرح ارزشيابي توصيفي و نتایج و پيامدهاي آن
�

توجه بهضرورت بازنگري و تسهيل و سادهسازي چکليستها و ابزارهاي

مورداستفاده در این طرح
�

تراکم کالسهاي پرجمعيت به تعداد ( )90-15نفر پایين آورده شود
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�

مجـهز نمـودن کالسهاي درس مدارس مجري طرح ارزشيابي توصيفي به ميـزهاي

گرد و صندليهاي منـاسب جهت انجام فعاليتهاي گروهي
�

برگزاري کارگاههاي آموزشي جهت اطالعرساني و توجيه والدین و دانشآموزان

در مورد ارزشيابي توصيفي
�

تخصيص بودجه مناسبتر براي اجراي طرح ارزشيابي توصيفي

�

انتشاریافتههاي علمي درزمينهٔ ارزشيابي توصيفي جهت معرفي هر چهبهتر آن

•

غنيتر کردن کتابخانههاي مدارس جهت آگاهي بيشتر مدیران ،معلمان،

دانشآموزان و والدین نسبت به ارزشيابي توصيفي
�

فراهم نمودن ادبيات قويتر براي مباني نظري طرح ارزشيابي توصيفي (حسني،

.)1188
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