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آموزان تجارب عميق دانش پژوهشاین در  :هديچک
از اجرای طرح  پایه های چهارم و پنجم ابتداییپسر 
ی كيفى و از نوع توصيفى به شيوه سنجش

با توجه به ماهيت پژوهش  .بررسی شد پدیدارشناسى
استفاده شد كه با  گيری هدفمندروش نمونه از

های اخذ شده به آموز، دادهدانش 9مصاحبه عميق 
آوری های جمع. برای تجزیه و تحليل دادهاشباع رسيد

 ها به روش اسميت،دهعالوه بر تحليل دستی دا شده
به عنوان یک شيوه  MAXQDA10افزار از نرم

های استفاده شد. یافتهها كمکی در وارد كردن داده
مضمون  5حاصل از تجارب این افراد در 

ادراک "، "توصيفى سنجش ادراک مثبت از"اصلى
، "های پایينمناسب پایه"، "توصيفى سنجشمنفى از 

مورد پسند  "و  "آموزان ضعيفمتضرر شدن دانش"
و چندین مضمون فرعى  "آموزان ضعيفوالدین دانش

وانند تصویری گویااز تها مىخالصه شد.این یافته
چگونگى برنامه توصيفى در حال اجرا، معایب و 

ریزان قرار در اختيار مسوولين و برنامه مزایای آن
تا در جهت رفع اشکاالت و بهبود، حذف یا  دهد.

  قداماتى انجام دهند. این طرح ا یجایگزین

 ،توصنيفى، پدیدارشناسنى   سننجش : واژگان کليددی  
 آموزان ابتدایىتجارب دانش

D. Mohammadi, E. FathiAzar (Ph. 

D), Y.Adib (Ph.D) 
Abstract This study was conducted with 

aim of investigating profound experience 

of elementary male students in the fourth 

and fifth grades from the descriptive 

assessment. To this purpose, the method 

qualitative and phenomenological methods 

were employed to address the research 

questions.  The purposeful sampling was 

used with regard to the nature and 

objectives of the study. The collected data 

were saturated by interviewing with 9 

students. The final data were analyzed by 

Smith's Analysis Method and 

MAXQDA10 software and the obtained 

results were summarized and categorized 

as 5 themes and several subthemes. These 

themes included: "positive perception of 

descriptive assessment", "negative 

perception of descriptive assessment", 

"appropriate for bottom grades" pleasant 

for lazy students parents "and" harmful for 

lazy students". The findings of this study 

could guide authorities to examine the 

conditions of descriptive assessment, as 

well as the advantages and disadvantages. 

This could encourage and facilitate the 

attempts toward improvement and solving 

the current problems for eliminating or 

replacing this method. 

Keywords: descriptive assessment, 

elementary students experience 
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 مقدمه   

در جریان یادگيری احسنا   فراگيران ترین فرآیند یادگيری آن است كه یکی از مهم

اسنت.  ضنروری  ليت كنند. برای برآورد چنين امری سوق دادن آنها به خودارزیابی ئومس

كنه بتواننند    داننند ی میآموزاندانش ربيتترا  كاستا وكاليک هدف نهایى آموزش چنانچه

-آموزان هنگنامى كنه فنار    اگر دانشو كنند.  سنجشهر زمان كه الزم باشد خودشان را 

شوند، در تشخيص خوب و بد و حل مسائل روزمره زندگى خود بنه نظنر   التحصيل مى

اهنداف   صنورت در اینن رود، های آموزشى زیرسوال مىدیگران متکى باشند؛ تمام مقوله

 -جنز مهنم و اصنل فراینند یناددهى      سننجش . پن   شودنادیده گرفته میلى آموزش عا

گنردد كنه معمنوال بنه دو صنورت تراكمىاامتحاننات پاینانى  و        یادگيری محسوب منى 

تکوینى در طنول دوره آموزشنى و در پاینان     سنجش. گيردای  انجام مىتکوینىامرحله

شود اف آن واحد درسى اجرا مىهر واحد درسى به منظور سنجش ميزان دستيابى به اهد

كنه موجنب   آمنوزان و اصنالح آنهنا اسنت.     كه هدفش بررسى نقایص ینادگيری داننش  

كننداادوارد  شناسایی به موقع افراد ضيف شده و فرصت عالی برای مداخله را فراهم می

آموزان در پاینان ینک دوره   های دانشتراكمى آموخته سنجشولى در   .2017، 1و پائول

اسنت، كنه پن  از     گيرد كه هدف آن قبنول ینا رد افنراد   قرار مى سنجشرد آموزشى مو

  . چننان كنه وقتنی   1382آزمون فرصت جبران كمنى بنرای افنراد وجنود دارداسنيف ،     

بنه   لین شود، ممکن است رقابت، اضنرراب و تما یخالصه م ها در نمرات نهایییابیارز

. امنا سننجش   كنند  قیوتشن  یريادگین  در  یپاداش درونن  یرا به جا یرونيب یپاداش ها

-تواند محيط یادگيری غير ارزشيابانه را پرورش داده و همکاری را بين دانشتکوینی می

توانند بدون متحمل شدن مجازات تحصنيلی  آموزان تقویت نماید، زیرا دانش آموزان می

از  . 1995، 2حاصل از سنجش پایانی، مرالب درسی را یاد بگيرندارولف و مک فرسون

گرایی حناكم اسنت؛ بنه    تراكمی دیدگاه رفتارگرایی یعنی كاهش سنجش درطرف دیگر 

تنوان آن را بنه اجنزا تبندیل نمنوده و      صورت كه برای پی بردن به یادگيری كلی، میاین

                                                 
1 . Edward & Paul  

 
2 . Rolfe& McPHERSON 
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های مختلف چنين امری را محقق ساخت. در حنالی كنه   هایی از آزمونتوسط نمونه

بردن بنه ینادگيری و   ت جهت پیگرایی آن را قبول نکرده و معتقد اسدیدگاه سازنده

 اهداف پيچيده، باید كل فرآیند مورد بررسی قرار گيرد.

هنای كمنى   از این رو شورای عالى آموزش و پرورش، تصميم گرفت كه مقيا 

-توصيفی را همسو با دیدگاه سازنده سنجشو های كيفى تغيير یابد. دهى به مقيا 

 تنوان . شاید دليل توجه به دوره ابتندایی را منی  ابتدایی پيشنهاد نمود گرایی، در دوره

 مشنخص شنده،   كنه یافنت   یاقتصناد  یمرالعات سازمان توسعه و همکار ایجنتدر 

پایدار،  یكيفيت نظام آموزشى و به ویژه آموزش ابتدایى، محور بنيادین رشد اقتصاد

در جهنان   یرقنابتى كنار و فنوناور    یكاهش فقر، افزایش ظرفيت پاسخگویى به فضا

 یاقتصاد یطور كلى، رفاه عمومى كشورها استاسازمان توسعه و همکارروز و بهام

تربيتى اسنت كنه اطالعنات    _تحصيلى سنجشای از شيوه توصيفى سنجش  .2011،

جانبنه فراگينران در ابعناد مختلنف     الزم، معتبر و مستند برای شناخت دقينق و همنه  

هاابا تاكيند  كار، آزموننند پوشههای مناسب مایادگيری، با استفاده از ابزارها و روش

یادگيری بنه دسنت    _های عملکردی  و مشاهدات در طول فرایند یاددهىبر آزمون

ای توصيفى مورد نياز برای كمنک بنه ینادگيری و    بازخوردهآید؛ تا بر اسا  آن مى

حاصل معلم و اوليا  آموز،یاددهى بهتر در فضای روانى و عاطفى مرلوب برای دانش

برای  بازخورد،با انعکا   آموزان بتوانندتا دانش . 1394بيگى و همکاران ،احمزهآید

هدایت یادگيری خود در آینده، شناسایی نقنا  ضنعف و قنوت، و درک انتظنارات     

و اصنالح آمنوزش    یابین ارز یبنرا  هم بتواننند معلمان  معلمان خود استفاده نموده و

كننداالرسنن،   د اسنتفاده دانش آمنوزان خنو  تحصيلی  شرفتينظارت بر پ زيخود و ن

 . 2008، 1باتلر و رودیگر

از توصيفی انجنام گرفتنه اسنت.     سنجشكيفی در زمينه  تاكنون چندین پژوهش

-توصيفى با كاهش اضرراب حاصل از امتحانات پى سنجشنظر پژوهشگران، طرح 

توانند در بهداشنت   درپى، كاهش رقابت و تقویت همکناری در بنين فراگينران، منى    

                                                 
1 . Larsen, Butler& Roediger 
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كيفنى  - . نتایج تحقيق كمنى 2007، 1آموزان تأثيرگذار باشدالوكا  و مورفىروانى دانش

  حاكى از افزایش بهداشت روانى ناظر به دانش آمنوزان شنامل مولفنه   1386نيک نژادا 

هایى نظير سالمت روحى، كاهش استر ، اضرراب امتحان و اضرراب مدرسه، افزایش 

ن است. تحقيقنى كيفنى دیگنر توسنط     مندی و روحيه نشا  در دانش آموزاميزان عالقه

  با استفاده از مصاحبه های عميق نيمنه  1389زمانى فرد ،كشتى آرای و ميرشاه جعفریا 

 -1ساختاریافته با معلمان ابتدایى انجام گردید. اینن پنژوهش در سنه مفهنوم محنوری:      

حيرنه هنای مختلنف شخصنيت      - 3بهداشت روانى و  - 2یادگيری، -فرآیند یاددهى  

طرح تجارب مثبت و  یآموزان دسته بندی شد. معلمان در جریان آموزش و اجرادانش 

اند كه بر ادراک آنها از طرح تأثير داشته است. نتنایج اینن   را به دست آورده یزیاد یمنف

ناسالم، ارتبا   یآموزان، حذف رقابت هاپژوهش كيفى نيز بيانگر كاهش اضرراب دانش

قلب، افنزایش اعتمناد بنه نفن ، افنزایش همکناری،       بيشتر معلم و دانش آموز، كاهش ت

-عالقنه ، همچننين معلمنان  . سازگاری و صميميت بين دانش آموزان مشمول طرح است

مندی بيشتر به در ، معلم و مدرسنه، لنذت از ینادگيری و مشناركت و فعالينت زیناد       

مکاری و به طور كلى ،ارتقاء ميزان هاند. رات اجرای طرح دانستهآموزان را از تأثي-دانش

آمنوزان در بحنو و   آموزان، كاهش رقابت، افزایش مشاركت دانشكارگروهى بين دانش

، از مزاینای  سننجش گفتگو، حذف اضرراب امتحان و مرابقت بيشتر بنا اسنتانداردهای   

  .1394توصيفى استاصالحى، بازرگان، صادقى و شکوهى یکتا ، سنجشاجرای 

  نشان داد كه از نگاه 1393سط حسنىا از طرفى نتایج پژوهش كيفى انجام شده تو 

ی مثبنت  اسنتى، نمره برای دانش آموزان همانند تقوینت كنننده   سنجشمعلمان در نظام 

و معلمنان سنه مشنکل     كرد كه در نظام كيفى به این مسئله توجهى نشده است.عمل مى

گير بنودن و نيناز بنه تمنرین بنرای      توصيفى را شامل عدم دقت، وقت سنجش ابزارهای

 . نامناسب بودن فضا و امکانات مدرسه بنرای  سنجشانداابزارهای ها دانستهپركردن فرم

اجرا و عملياتى كردن طرح اجوّ كالسى ، قرار گنرفتن معلنم در جایگناهى ضنعيف در     

اجایگاه معلم  و نياز به تداركات و همچنين تمهيداتى در جهت سنتى سنجشمقایسه با 

انجام عدم توجيه و ناآگاهى والدین باعو سنردرگمى  اجرای بهتر طرح اتداركات  و سر

                                                 
2. Loukas & Murphy 
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پنژوهش  . جا در والدین شده اسنت انگناه والندین    و در پى آن ایجاد انتظارات نابه

  با اسنتفاده از مصناحبه نيمنه سناختاریافته جهنت      1394كيفى صالحى و همکارانا 

تحليل عميق تجربه زیسته معلمان، موجنب شناسنایى و دسنته بنندی شنش آسنيب       

آمنوزان بنا سنرو سنواد     پرورش ننامرلوب داننش  »مالى برای دانش آموزان نظيراحت

، «انگيزه نسنبت بنه پيشنرفت تحصنيلى    آموزان بىپرورش نامرلوب دانش»، «ناكافى 

پنرورش  »، «آمنوزان شایسنته و توانمنند   عدم امکنان كسنب شنناخت دقينق داننش     »

-های دانشاندن ضعفناشناخته م»، «پذیری پایينآموزان با مسئوليتنامرلوب دانش

نف  لياقتى و كاهش اعتماد بهبروز احسا  بى»و « آموزان و در نتيجه عدم رفع آنها

  در 1391همچننين برزگنر و داننافرا   . در مدرسنه گردیند  « آمنوزان در برخى داننش 

توصيفى و  سنجشسازگار در مدار  مجری  ییادگير یپژوهشى به مقایسه الگوها

 سننجش آموزان نظام اندكه دانشگيری كردهها اینگونه نتيجهاند. آننظام سنتى پرداخته

آمنوزان  سازگار نسبت به داننش  ییادگير یتوصيفى در اكثر خرده مقياسهای الگوها

سنتى برتری ندارند، این عدم برتری احتماالً نشنانگر آن اسنت كنه اجنرای      سنجش

 توصيفى كامالً موفق نبوده است.   سنجشطرح 

نتنایج  توصنيفی مرنرح شند،     سننجش هنای كيفنی در   وهشهایی كه از پژنمونه

-توصيفى و چگونگى تحقق اهداف آن نشان مى سنجشناهماهنگى رادر مورد آثار 

هنای كمنی انجنام یافتنه ابهمنن،      ها و اكثر پنژوهش همچنين در این پژوهش دهند.

هرندی و ؛ كرمعليان، جعفری1390؛ داودی و شکرالهی، 1392كيامنش و ابوالمعالی، 

 تجنارب   به اهميت و نقش خود فراگيران كمتر توجه شنده اسنت. و   1392ادی، عب

آمنوزان  ز سنویى چنون داننش   ا آموزان در این زمينه لحاظ نشنده اسنت،  دانش خود

باشند، توصيفى مى سنجشكنندگان اصلى ابتدایى دریافت كننده و به عبارتى مصرف

 شفاف و صنادقانه،  ردبازخویک پ  در بررسى چگونگى روند اجرای طرح و تهيه 

بنا توجنه    ترین گزینه قابل تحقيق و بررسى در این زمينه هستند.آنها اولين و مناسب

آمنوزان مهمتنرین منبنع    به موارد ذكر شنده و اینکنه درک و تفسنير تجنارب داننش     

اطالعاتى برای بررسى موضوع مورد نظر است و پنژوهش كيفنى روش سنودمندی    

در این پژوهش تنالش شند بنا اسنتفاده از      باشد،برای بررسى عميق این تجارب مى
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توصنيفى منورد بررسنى     سننجش آمنوزان از  رویکرد پدیدارشناسى، تجربه عميق داننش 

زیسته یا جهنان زنندگى اسنت. پدیندار      مرالعه تجربهدر واقع قرارگيرد. پدیدارشناسى، 

اقعيتنى كنه   شود، نه جهان یا ویيله یک فرد زیسته مچنان كه بنه وسناسى به جهان، آنش

چننان كنه در زنندگى    كوشد معنانى را آن ه دارد. و مىچيزی جدای از انسان باشد، توج

 . از اینن  1394باقری، پروینزی و صلصنالى،   شوند، آشکار نمایداحاجروزمره زیسته مى

توصنيفى   سننجش آموزان از لحاظ پژوهش حاضر تالشى در جهت فهم تجربيات دانش

هنم و اساسنى از   بنازخورد م تواند به عنوان ینک  العه مىاست. و نتایج حاصل از این مر

توصيفى در خدمت معلمان و نظام اموزشى قرار گيرد. بنه   سنجشنحوه عملکرد سيستم 

هنا در كيفينت ینادگيری    این صورت كه بررسى تاثيرات اجرای نظنام سننجش آموختنه   

خت و توانند در افنزایش شننا   آموزان بعد از گذشت ینک دهنه از اجنرای آن منى    دانش

از این رو هدف اصلى در پژوهش حاضنر كسنب    .كارآمدی آن نقش اساسى داشته باشد

توصنيفى بنود.    سننجش آموزان از كيفيت و اثرات اجنرای  درک عميقى از تجارب دانش

 سنجشآموزان ابتدایى چه ادراكى نسبت به بدین منظور سوال اصلى این است كه دانش

 توصيفى دارند؟  

 روش شناسى   

آمنوزان پسنر دوره دوم   هنای داننش  توصيف و فهم عميق تجربه پژوهش، هدف این

بود.  1394توصيفى در سال  سنجشمدار  ابتدایى ناحيه دو شهر تبریز از اجرای طرح 

كه به روش كيفى و از نوع پدیدارشناسى انجام گرفت. پدیدارشناسى به بررسى تجارب 

دهد پردازد. و به این سواالت پاسخ مىشوند، مىگونه كه هستند و ادراک مىها آنانسان

لنذا بنرای بررسنى پدینده     افراد چه معنایى دارد؟  برای كه پدیده تجربه شده چيست؟ و

آموزان ابتدایى،از ميان جامعنه در دسنتر    سنجش توصيفى و درک معنای آن نزد دانش

بنين چنندین مندار      ترین اطالعات و با توجه بنه هندف پنژوهش،   جهت كسب غنى

اوليه انجام گردید و مشخص شد كه از بين آنان یکی از مدار  دارای اطالعات بررسی 

تواند اهداف پژوهش را پوشش دهد و لذا بخاطر غنی بودن اطالعات، خوب است و می

ها گيری شد كه جهت آشنایی خوانندگان با بافت پژوهش، ویژگیاز همان مدرسه نمونه

 نموننه آورده شده اسنت.   1شی در جدول بخو اطالعات مدرسه مورد نظر جهت عينيت
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هنای  گيری هدفمند و با لحاظ پایهنفر، با استفاده از روش نمونه 9به حجم  پژوهش 

متفاوت و وضعيت پيشرفت تحصيلى و سروح مختلف اجتماعى و فرهنگى انتخاب 

گيری در هفتمين نفر به اشباع رسيد و اطالعنات دیگنری بنه    د. جالب اینکه نمونهش

رغم آن، دو نفر دیگر نيز وارد نمونه گردید تا از عندم حصنول   امد. اما علیدست ني

و از آنجا كه پژوهش حاضر پدیدارشناسی است  .اطالعات تازه اطمينان به عمل آید

از طرینق   رسان كافی بنه نظنر رسنيد. سن      نه گرانددتئوری، پ  این تعداد  اطالع

-آوری شدند. در مصناحبه از داننش  معها جداده ،انجام مصاحبه عميق با افراد نمونه

توصيفى را بيان كنند.  سنجشهای خود از اجرای طرح خواسته شد تا تجربه آموزان

رسيد كه نقره ابهامى برای پژوهشگر باقى نمانده بود كنه  مصاحبه زمانى به اتمام مى

شند و  ها ضبط، س   بر روی كاغذ پياده منى به روشنگری نياز داشته باشد. مصاحبه

-درگيری منداوم و طنوالنى   شد.ها با نوار مقایسه مىرای باال بردن دقت كار نسخهب

آوری اطالعات، تجارب قبلنى و ارتبنا  پژوهشنگر بنا     مدت پژوهشگر جهت جمع

های مختلنف گنردآوری   ویژه با موضوع پژوهش، تلفيق شيوهكننده و بهافراد شركت

ينق گردآورنندگان متفناوت در    گنویى و تلف ها مثل مصاحبه، مشناهده و خناطره  داده

تواننند نشنان از مقبولينت    هنا منى  دهى، رمزگذاری و تحليل دادهآوری، گزارشجمع

عنالوه بنر    آوری شنده های جمنع برای تجزیه و تحليل دادههای پژوهش باشند. داده

به عننوان ینک    MAXQDA10افزار از نرم ها به روش اسميت،تحليل دستی داده

استفاده شد. كه ینک ننرم افنزار تخصصنى بنرای      ها دن دادهشيوه كمکی در وارد كر

هنا  است. این نرم افزار در تحليل اننواع داده  های كيفى و آميختهتجزیه و تحليل داده

 گيرد.  و... مورد استفاده قرار مى های اسکن شده، عک ، فایل pdf ،wordمانند 
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 اطالعات مربوط به بافت پژوهش -1جدول

 

هنا و بنه   در تحقيق حاضر مضامين اصلى و فرعى متناسنب بنا داده   های تحقيقيافته

ج، و در جندول  ها، بعد از تحليل و كدگذاری به وسيله نرم افنزار اسنتخرا  تفکيک گروه

 ذیل ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 هامضامين فرعی به تفکيک گروه مضمون اصلی
 

وضنننعيت كلنننی  
 مدرسه

كنال  بنا    18مدرسه مورد نظر دولتی و تنازه سناخت بنوده  كنه دارای     
شند. از  امکانات آموزشی معمولی است. و به صورت تک شيفت اداره می

نظر اجتماعی در یکی از مناطق متوسط شهر  تبریز واقع شده و بنه دلينل   
هنای مختلنف در   اموزانی را از فرهنن  ، دانشمهاجرپذیر بودن این منرقه
 خود جای داده است.

قرار داشتند و از نظر سرو پيشنرفت   13 -10آموزان در دامنه سنی دانش آموزاندانش
تحصيلی در حد متوسط و  باالتر از حد متوسنط بودنند كنه از دوره اول    
ی ابتدایی توسط شيوه توصيفی مورد سنجش قرار گرفتنه بودنند و آشننای   

 كاملی با این شيوه داشتند.
-والننندین داننننش

 آموزان
سرو طبقه اجتماعی و اقتصادی والدین در حد متوسط بوده و ميزان سواد 
آنها در دامنه مدرک ابتدایی تا ليسان  قرار داشنت كنه بيشترشنان دارای    

 مدرک دی لم بودند.
دارک ليسان  و فوق معلم با م 18مدرسه دارای یک مدیر، چهار معاون و  كاركنان مدرسه

قنرار داشنتند. كنه در امنور      45 – 27ليسان  است و در دامننه سننی از   
مربو  به مدرسه و كال  در  با یکدیگر همکاری الزم را داشته و یک 
جو صميمی در مدرسه حناكم بنود. معلمنان در تندری  خنود بيشنتر از       

 كردنند. و از های تدری  سخنرانی و پرسش و پاسنخ اسنتفاده منی   روش
كارپوشه و بيشتر از روش مدادكاغنذیااوراق امتحنانی  جهنت سننجش     

 كردند.آموزان استفاده میدانش
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 هامضامين اصلی و فرعی به تفکيک گروه -2جدول
 مضامين فرعی به تفکيک گروه ها

 مضمون اصلی
 دانش آموزان متوسط و ضعيف دانش آموزان قوی
كاهش  _كاهش رقابت جهت پيشرفت
ارفاق _سرو بهينه استر  ابى خيالى  

 _آموزان ضعيفویژه برای دانشبه
آموزان افزایش قبولى غيرواقعى دانش

كاهش ميزان تالش و جبران   _ضعيف
ى بودن نمرات  عواقرغي_ضعف خود

-عدم تمایز دانش _نمرات غير واقعى _

 آموز قوی از ضعيف  

 كاهش -كاهش رقابت جهت پيشرفت
ارفاق  -سرو بهينه استر ابى خيالى 

-آموزان ضعيفویژه برای دانشبه
آموزان افزایش قبولى غيرواقعى دانش

ای در نظر گرفتن بازه یکسان_ضعيف
كاهش ميزان تالش و  -از نمرات

كاهش عالقه _جبران ضعف خود
ایجاد  _غيرواقعى بودن نمرات _

 _دهىابهام در نمره_خوشحالى الکى 
 -آموز قوی از ضعيفعدم تمایز دانش

عدم  -نبود مالک روشن و مرلق قبولى
ارایه تصویر روشن از وضعيت 
 -زان آموتحصيلى به والدین و دانش

 سواد  نامفهوم بودن برای افراد پير و بى

 ادراک منفی -1

امکان ارفاق سركال  و امتحانات 
افزایش تالش برای كسب نمره  -پایانى

دریافت تشویق والدین در  -بدون ارفاق
افزایش  -اثر مشخص نبودن نمره دقيق

عالقه به خاطر ناآشکار ساختن نمرات 
كاهش تمسخر  -كاهش رقابت -كم
عادت به  -راحت شدن قبولى -وستاند

این نوع سنجش و احسا  آرامش در 
 آن 

 ادراک مثبت -2 

بى توجه و بى  _افت تحصيلى بيشتر
آموزان ضعيف خيال شدن دانش

 سركال   

افت تحصيلى  -سرپوش بودننوعی 
دادن قبولى  _سواد بار آمدنبى -بيشتر

-بى _غيرواقعى و به كمک معلمان

ى معلمان به كيفيت تفاوتتوجهى و بى
 آموزشى آنها  

متضرر شدن  -3
آموزان دانش

 ضعيف

 _هاایجاد شادی با كتمان ميزان غلط 
دریافت تشویق والدین در اثر وجود 

 ابهام در نمره واقعى  

-مناسب پايه -4

های پايين 
 تحصيلی

-جلوگيری از هزینه دوبارهاكاهش هزینه

پوشش _احسا  غرور كاذب  _ها 
 ن  ضعف فرزندا

مورد پسند  -5 
-والدين دانش

 آموزان ضعيف
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 سنجشآموزان ابتدایى از اجرای تجارب دانش ،دهدمینشان  2ن طور كه جدولهما

-متضنرر شندن داننش   »، «ادراک مثبنت  »،«ادراک منفى»مضمون اصلى  5توصيفى شامل 

زان آمنو مورد پسند والندین داننش  »و  «های تحصيلى پایينمناسب پایه»، «آموزان ضعيف

آمنوزان  های دانشاشد. و هر یک از این مضامين اصلى در هر یک از گروهبی، م«ضعيف

آموزان متوسط و ضعيف دارای مضامين فرعى است. البتنه بایند گفنت كنه     قوی و دانش

باشد. برخى از مضامين مختص گروه خاصى است و تجارب گروه دیگر حاوی آنها نمى

اف پژوهش نبوده و پ  از كدگذاری نهایی و بررسنی  بندی از ابتدا جزو اهدو این گروه

گيری آموزان به كمک معلمان، پژوهشگر متوجه شکلوضعيت تحصيلی هر یک از دانش

باشند.  شده است كه قابل توجه منی  آموزان در ارائه نظراتبندی دانشخودبخودی گروه

-هنای داننش  در ادامه نموننه تجربنه   جهت توضيو بيشتر هر یک از این مضامين اصلى،

 ذكر شده است.    در داخل پرانتز 9تا  1با استفاده از كدهای آموزان 

توصديفى در مضدمون    سدنجش آموزان ابتدايى از اجرای های دانشنمونه تجربه

 توصيفى    سنجشاصلى ادراک منفى از 

باكانه در آموزان، تجارب خود را صادقانه و بىتوان گفت كه قریب به اتفاق دانشمى

توصنيفى خنوب نيسنت و منن آن را دوسنت      "صاحبه و در دل یک جمله كوتناه آغاز م

توصنيفى   سننجش آموزان، اجرای كردند. از نگاه هر دو گروه از دانشخالصه مى "ندارم

تواستند عرض انندام كننند.   دهى نمىمشکالت فراوانى به ارمغان آورده كه در نظام نمره

بهيننه اسنتر ابى خينالى  امکنان     آثار سوء كاهش رقابت جهت پيشرفت، كاهش سرو 

ن یکسا ،قبا افزایش غير واقعى قبولى آنهاآموزان ضعيف، و متعاارفاق به ویژه برای دانش

كاهش عالقه به مدرسه و در  و كاهش ميزان تنالش   ،ای از نمراتدر نظر گرفتن بازه

را  توصنيفى رقابنت   "گوینند: توان دریافت كه آنها مىو جبران ضعف خود، را وقتى مى
كنه در  ، خيلى كم كرده است. من معتقدم كنه كمنى اسنتر  و جنو رقنابتى الزم اسنت      

درسته توصيفى استر  مرا كم كرده ولى اینن در  "و . 4اكد "توصيفى از بين رفته است
گينریم. كنه   غلط نمره خيلى خنوب منى   3كل به نفع خودمان نيست. چون باور داریم با 

ان مرمئن هستند كه به آنها ارفاق خواهد شد. و آموزاین نوعى ارفاق است و همه دانش
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آمنوزان ضنعيف خنوب اسنت چنون در همنه       گویم كه توصيفى برای دانشمن مى

آمنوزان  داننش   .1اكند  "دشود و آنها ارفاق را دوست دارنن ها به آنها ارفاق مىدر 

ها خيلى كم شنده اسنت و منن    در توصيفى تعداد مردودی "داشتند كهقوی ابراز مى

-منی  آموزان ضعيف در كال  ما نبودند چون آنها وقنت منا را  داشتم دانش دوست

-دهنى بنود آنهنا نمنى    اگر مدل قدیمى نمره. دانمو من این را از توصيفى مى گيرند

هنا بنه زور والندین بنه     االن بيشتر بچنه  " . و 2اكد "شوندتواستند وارد كال  من 
آموزان به در  ه شود عالقه دانشآیند ولى اگر توصيفى از ابتدایى برداشتمدرسه مى

 سننجش شود چون در مدل قندیمى  بيشتر مى شود توصيفى باعو تالش بيشتر نمى
گرفتنه   15رد خود را بنه فنردی كنه    كتالش مى، گرفتمى 13آموزی مثال اگر دانش

  .9اكد "شودبرساند. ولى این دو نمره در توصيفى یکسان در نظرگرفته مى

آمنوزان از آنهنا غافنل    بنين داننش  ه ذهن فعال و باریکای كدیگر مضامين فرعى

دهى، شامل غيرواقعى بودن نمرات، ایجاد خوشحالى الکى، ابهام در نمره نمانده بود،

آموز قوی از ضعيف، نبود مالک روشن و مرلق قبولى، عندم اراینه   عدم تمایز دانش

م بنودن بنرای   آموزان و نامفهوتصویر روشن از وضعيت تحصيلى به والدین و دانش

خيلى نمره اشتباه داریم معلم  2 وقتى در توصيفى مثال".باشد سواد مىافراد پير و بى
بنود   ارزشيابی شوم در حالى كه اگر روش قدیمىدهد و من خوشحال مىخوب مى

-توصيفى بچنه . كردمشدم. و هيچ وقت برای گرفتن این نمره شادی نمىمى 18من 

در توصيفى اصال "شد كه همچنين بيان مى . 7اكد"كندهای بزرگتر را الکى شاد مى 

معلوم نيست چند گرفتى و فرق زرن  و ضعيف معلوم نيست یعنى فاصله و تفاوت 
دادینم تنا   دهد. ما در كال  به خودمان نمره منى آموزان را به خوبى نشان نمىدانش

روشنى بنرای   تواند قبولى یا رد شدن را بهتفاوتمان از هم معلوم شود. توصيفى نمى
ها با گرفتن نمره قابل قبنول از سنوی معلمنان بنه     آموران بيان كند چون خيلىدانش

داند. حتى والندین هنم از   مقاطع باالتر بروند. آدم وضعيت تحصيلى خودش را نمى
ولنى اگنر مندل قندیمى بنود وضنعيت منن        . توانند پيدا كننند آن آگاهى دقيقى نمى

هنای كنم   كنم و والدین هم با آگاهى از نمره توانستم پيشرفتشد و مىمشخص مى
افتادند. و افراد پير و بنى سنواد هنم اصنال     های خود مىبه فکر رشد و پيشرفت بچه
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كنند وقتى من نمنره عنالى   دانند و آنها فکر مىمعنى نمرات خوب و خيلى خوب را نمى
وز خنوب  شناسند بنرای داننش آمن   را مى 19و  20آموز خوبى هستم و فقط گرفتم دانش

     .4اكد"ندبود

توصديفى در مضدمون    سدنجش آموزان ابتدايى از اجرای های دانشنمونه تجربه

 توصيفى سنجشاصلى ادراک مثبت از 

-ای با اندک تاملى در تجارب ملفوظ و مکتوب داننش شاید هر پژوهشگر كم تجربه

قنادی گرفتنه   ای كه فقط جبهه انتشد؛ عدهبندی خودبخودی آنها مىآموزان، متوجه گروه

آموزانى متوسنط  آموزان قوی قرار داشتند. ولى در ميان آنها دانشبودند و در زمره دانش

كردنند. اعنم از   توصيفى هم اشاره مى سنجشو ضعيفى بودند كه به نکات مثبت اجرای 

 امکان ارفاق سركال  و امتحانات پایانى، افزایش تالش برای كسب نمره بندون ارفناق،  

در اثنر   دریافنت تشنویق والندین    تن نمنرات كنم،  ه خاطر ناآشکار سناخ افزایش عالقه ب

 راحت شندن قبنولى،   كاهش رقابت، كاهش تمسخر دوستان، ،قمشخص نبودن نمره دقي

 "آموزان بينان كردنند كنه   این دانش و احسا  آرامش در آن. سنجشعادت به این نوع 

غلنط داری   2ثال وقتى خوب است. م، شودتوصيفى به خاطر ارفاقى كه در آن به آدم مى
-گرفتى و یا اینکه اگر در مدل قبلى نمرهمى 18قبلی گيری ولى در مدل خيلى خوب مى

دادی ولنى در  گرفتى بایند در شنهریور دوبناره امتحنان منى     مى 9دهى در امتحان پایانى 
ن به نظر من خيلى خوب است. وقتى به من ارفاق مى شنود  آگيری وتوصيفى قبولى مى

كنم تا نمره بدون ارفاق بگيرم. در نظنام قبلنى اگنر    و دفعه بعد تالش مى خوشحال شده
شود ولى در توصيفى كه ارفاق مى .داافتاز شوق و عالقه مى گرفت،می 12مثال فرد نمره 

گيرم از سوی والدینم مى 12افتد و من كه نمره خوب را به جای آدم در درسش جلو مى
آمنوزان متوسنط و ضنعيف كناهش     ب اینکنه داننش  و نکته جال . 8اكد "شومتشویق مى

. دانسنتند آموزان قوی ینک عامنل مثبنت و تقوینت كنننده منى      رقابت را برخالف دانش

آموزان خوب نيست چنون  كال رقابت بين دانش قابت را توصيفى كاهش داده است ور"

شدن قبنولى و عنادت بنه     راحت . 6كد ا"شوددرگيری بين دوستان مىباعو تمسخر و 
چنون   "كنند كنه  شود كه یکى از آنها بينان منى  ارزیابى توصيفى وقتى استنبا  مىسبک 

داننم كنه   دهم چنون منى  قبولى در توصيفى راحت است من به در  اهميت زیادی نمى
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قدیمى اطالعاتى ندارم و از طرفى هنم توصنيفى را    ارزشيابی قبولم و چون از سبک

  .  5اكد"صيفى ادامه یابدام، دوست دارم تویاد گرفته و به آن عادت كرده

توصيفى در مضمون  سنجشآموزان ابتدايى از اجرای های دانشنمونه تجربه

 آموزان ضعيف   اصلى متضرر شدن دانش

آمنوزان  دیند داننش  داد، وقتنى منى  ح  غرور آميخته به تأسف به آدم دست مى

آمنوزان  دلسوزانه و همدالنه و صد البته موشکافانه در مورد ظلمى كه در حق داننش 

توصنيفى، روا   سننجش ضعيف سيستم آموزش و پروش با اجنرای نسننجيده طنرح    

سنواد  بى نوعى سرپوش بودن، افت تحصيلى بيشتر، ند.كنیشود، صحبت مداشته مى

تفاوتى معلمان بنه  توجهى و بىبار آمدن، دادن قبولى غيرواقعى به كمک معلمان، بى

آمنوزان ضنعيف سنركال ،    داننش  خينال شندن  توجه و بنى كيفيت آموزشى آنها بى

-آموزان بيچاره با این كه فکنر منى  این دانش"گفتند: هایى بود كه مىجوهره صحبت

دهند ولنى  كنند توصيفى به نفع آنهاست و كار خوبى است كه به آنها قبولى الکى مى

كال به ضرر آنهاست چون آنها در این حالت تالش نخواهند كنرد و روز بنه روز از   
شنوند  آیند. چون وقتى آنهنا قبنول منى   سواد بار مىكم بىافتند. و كمىدر  عقب م

-هاست و در واقع معلمان برای از سر وا كندن به آنها همينبيشترشان با كمک معلم

 "تفناوت هسنتند  كنند و كامال بنى دهند و به آموزش آنها توجه نمىطوری قبولى مى

آموزان متوسط از لحناظ  ز دانشهمچنين دیگر نکته جالب دیگری كه یکى ا . 9اكد

آمنوزان ضنعيف در   نشمان و دادر توصيفى دوستان"تحصيلى اشاره كرد این بود كه 

وقنت  بنود آن  گيرند ولى اگر مدل قندیمى  رف مىحين تدری  و تمرین ما را به ح
االن  ،خينالى خودشان هم مجبور بودند به در  گوش دهند و تمرین كنند ولى با بى

 .  8 اكد"دهنددانند به آنها قبولى مىىشينند چون منسر كال  مى

توصيفى در مضمون  سنجشآموزان ابتدايى از اجرای های دانشنمونه تجربه

 های پايين تحصيلى   اصلى مناسب پايه

توصيفى به دالیل ایجاد شادی با كتمان مينزان   سنجشآموزان قوی به نظر دانش

ر وجود ابهام در نمره واقعى، مناسب كودكنان  ها و دریافت تشویق والدین در اثغلط
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های كم سنن خنوب   توصيفى برای بچه"كم سن و سال مقاطع اول و دوم ابتدایى است.
آنهنا معنادل نمنره خيلنى خنوب در       17نمنره  شوند وقتى مثال است. چون آنها شاد مى

   16ینا   و 14،15گيرندا یعنى معندل نمنرات   توصيفى است. و یا وقتى نمره خوب مى
 14نمنره  ولى اگر نمره آنها واضو بود آنهنا را بنرای    .كنندوالدین آنها آنان را تشویق مى

  .7اكد"كردندتشویق نمى

توصديفى در مضدمون    سدنجش آموزان ابتدايى از اجرای های دانشنمونه تجربه

 آموزان ضعيف   اصلى موردپسند والدين دانش

آموزان ضعيف به دالیل لدین دانشآموزان ضعيف اظهار داشتند كه وابرخى از دانش

هنا ، احسنا  غنرور كناذب و پوشنش ضنعف       جلوگيری از هزینه دوبارهاكاهش هزینه

والندین  ".توصيفى در مندار  هسنتند    سنجشفرزندان آنها خواهان ادامه یافتن اجرای 

شنود و  های آنها ارفاق مىآموزان ضعيف دوست دارند توصيفى باشد چون به بچهدانش

كنند الکى. شود. و آنها پيش اقوام و فاميل خود احسا  غرور مىعلوم نمىضعف شان م
دهنند، آنهنا دیگنر مجبنور بنه هزیننه       و از طرفى چون معلمان به فرزندان آنها قبولى مى

 . 1اكد"گذاری دوبارهادر صورت مردودی  نيستند
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 آموزان از اجرای طرح سنجش توصيفىهای دانشخالصه تجربه- 3جدول 

 مضمون عمده نمونه تجربه
 استر   ،چون در نمره ارفاق نيست استر  هم زیاد است ولى توصيفى

 طبيعى ما را از بين برده است. 

 4اكدآموزان از هم مشخص نيستدر توصيفى فاصله و تفاوت دانش.  

 شنوم بنه در  خوانندن اهمينت     مىدانم كه قبول چون در توصيفى مى
  .4اكددهمنمى

 گيرند و فکرمان را مشغول آموزان ضعيف در كال  وقت ما را مىدانش
كنند و این از آثار توصيفى است و آنهنا بنا ارفناق وارد كنال  منن      مى
  .3اكداندشده

 ادراک منفی-1

 خواهم در راهنمایى هم ادامه پيدا كندمن توصيفى را دوست دارم و مى 
-  منرا تشنویق منى   14چون والدینم بخاطر كسب نمره خنوب ابجنای   

  .6اكدكنند

   شنود باعنو   در كل توصيفى خوب است چون با ارفاقى كه به منن منى
  3اكد شودپيشرفت من در دفعات بعدی مى

   آمنوزان  توصيفى رقابت را كاهش داده است ولى كال رقابت بنين داننش
   . 5اكد شودته مىخوب نيست چون باعو تمسخر یکى كه كم گرف

 ادراک مثبت-2

 كنند به نفنع آنهاسنت و   هاست با اینکه فکر مىتوصيفى به ضرر ضعيف
كنند كه كار خوبى است كه در توصيفى بنه آنهنا قبنولى الکنى     -فکر مى
  .4اكد دهندمى

 1اكدآیندسواد بار مىآموزان ضعيف بىدانش.  

 شوند و در واقنع بنه   ىشوند، به كمک معلمان قبول موقتى آنها قبول مى
  .9اكد دهندآنها قبولى مى

متضددرر شدددن  -3
آمدددوزان داندددش

 ضعيف

 شنوند  های كم سن خوب است چون آنهنا شناد منى   توصيفى برای بجه
-منى  نمنره خيلنی خنوب    آنها در توصنيفى معنادل   17وقتى مثال نمره 

  .2اكدشود

  ن كه باعو پنهان ماندن مينزا يلی خوب و خ خوبآنها با گرفتن نمرات
  .9اكد شوندخوشحال مى شود،غلط آنها مى

های مناسب پايه-4
 پايين تحصيلی

 شود پ  والدین آنها مجور به یآموزان ضعيف قبولى داده مچون به دانش
  5اهزینه دوباره برای تکرار پایه نيستند

 آموزان ضعيف دوست دارند توصيفى ادامه یابند چنون بنه    والدین دانش
  .6اكد گرددشود و ضعف آنها معلوم نمىىهای آنها ارفاق مبچه

موردپسددددددند -5
-والددددين داندددش

 آموزان ضعيف
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 گيری  بحث و نتيجه

 سنجشآموزان ابتدایى دوره دوم از اجرای طرح هدف این تحقيق بررسى تجارب دانش

ای، نيازمنند تهينه اهنداف كنامال     توصيفى بود. بدیهى است كه اجرای هر طرح و برنامنه 

بيننى مسنائل و   تعریف شده، بسترسازی مناسب اجنرای طنرح، پنيش   مشخص و از پيش

هنا بنرای اینن مشنکالت     حنل مشکالت احتمالى ناشى از اجرا و فراهم سازی برخى راه

احتمالى است كه در صورت عدم توجه كافى به این موارد، مسلما طرح یا برنامه خاص 

طرح ناموفق در حال اجنرا و   رسد و نهایتا افراد در بررسى و بازبينى یکبه موفقيت نمى

تنرین  كننند. و اولنين و مهنم   ها و نکات منفى آن اشاره منى ، به آسيببازخوردیک دادن 

یافته این تحقيق نيز حاكى از وجود برخى مشکالت اساسى ناشى از اجنرای اینن طنرح    

آموزان بود. از قبيل كاهش رقابت جهنت پيشنرفت،كاهش سنرو بهيننه     در دیدگاه دانش

افنزایش قبنولى غيرواقعنى     آموزان ضعيف،ویژه برای دانشارفاق به خيالى ، استر ابى

ی از نمنرات، كناهش مينزان تنالش و     اآموزان ضعيف، یکسان در نظر گرفتن بنازه دانش

ابهنام   جبران ضعف خود ،كاهش عالقه، غيرواقعى بودن نمرات، ایجاد خوشحالى الکى،

 ز ضعيف، نبود مالک روشنن و مرلنق قبنولى،   آموز قوی اعدم تمایز دانش دهى،در نمره

آموزان و نامفهوم بنودن  عدم ارایه تصویر روشن از وضعيت تحصيلى به والدین و دانش

آمنوزان قنوی   آمنوزان نموننه تحقينق و همنه داننش     سواد. اكثر دانشبرای افراد پير و بى

كنه   چنرا ، سنتى بودنند  سنجشتوصيفى و جایگزینى آن با نظام  سنجشخواستار حذف 

هنای  جهت ورود بنه زميننه   ،ویژه كنکورهای باالتر بهر پایهد سنجشسيستم آموزشى و 

هنای  شایستگى اسنت و كسنانى وارد موقعينت   بر  مبتنى تحصيلى و مشاغل مورد عالقه،

شوند كه سواد و یا مهارت الزم و كافى در آن زمينه به دست آورده باشنند. و  خاصى مى

 سننجش دهند. از اینن رو   ز برای كسب آنها، اهميت نمىبه زمان صرف شده و مورد نيا

آمنوزان در  آموزان و والدینشان نيست. به اعتقاد این دانشپسند اكثر دانش توصيفى مورد

نظام سنتى آگاهى والدین از ميزان نمرات فرزندان، خود باعو مراقبنت همنواره آنهنا از    

ثبنت در رشند و پيشنرفت    ها و یک قوه محركه و تقویت كننده موضعيت تحصيلى بچه

تقریبا كامل این فشنار   توصيفى با حذف سنجشآمد ولى اكنون در درسى به حساب مى

همچنين بررسى تجنارب   آموزان به در  و مدرسه هم كم شده است.اوليا، تمایل دانش
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دهد كه كاهش و یا حذف حساسيت به نمره، برخالف نظر برخنى  آموزان نشان مىدانش

خينالی  ناپذیری از قبيل بنی تواند صدمات جبرانب نيست، بلکه میمرلوولين نه تنها ئمس

انگيزگی و افت تحصيلی را در پی داشته باشد. بر اسا  اصل تشویق و توجهی، بیو بی

خود نمره به عنوان یک مالک روشن و دقيق، و آگاهى دهننده   تنبيه دیدگاه رفتارگرایان،

لنت تشنویقى و تنبيهنى دارد. و در منوارد الزم     آموز، ذاتنا حا و پيامدی از عملکرد دانش

كند. بدیهى اسنت كنه   كودک را تشویق یا وادار به تالش بيشتر و جبران ضعف خود مى

اده كنند ولى اسنتف همه روانشناسان بر استفاده از اصل تشویق در تربيت كودک توجه مى

  . كنندانکار نمىاز تنبيه را در موارد ضروری 

ویکتنور وروما   1تنوان گفنت كنه طبنق نظرینه انتظنار      فاق مىدر تبيين مقوله ار 

  كه به تشخيص چگونگى انتخاب راه انجام كار، به وسيله افنراد مربنو  منى    1964

و به شرح علت این كه چرا مردم یک رفتار را بر رفتنار دیگنری تنرجيو منى     شود.

نتظنار دارنند   آموزان ضعيف از آنجایى كه اپردازد؛ دانشمى كنند،دهند و انتخاب مى

به آنها ارفاق شود و گرفتن این ارفاق برایشان خوشنایند اسنت پن  انجنام تنالش      

داننند. و بنا همنين روال    اضافى برای كسب نمرات خوب را جایز و ضنروری نمنى  

توانند ارفاق كافى را كسب كنند. و بر طبق نظریه تنالش معمولى در  خواندن، مى

ننه از روی عالقنه و بنه    سننجش ر اینن  آموزان دهای شخصى امون ، تالش دانش

خاطر ارزشى است كه برای در  و مدرسه قائلند، بلکه به دالیل بيرونى مثل فشنار  

كننند. و در اینن  رود، تنالش منى  اجتماعى یا به خاطر انتظاری است كه از آنهنا منى  

چون این تنالش نيازهنای روانشنناختى     ،صورت آنها سالمت ذهنى نخواهند داشت

 كننند. خواهنند تنالش نمنى   كند و آنها برای چينزی كنه منى   ا ارضا نمىفرری آنها ر

ای از نمرات و مشکالت ناشنى از آن  همچنين در توضيو یکسان در نظر گرفتن بازه

آل فنرد، باعنو   بين حالت موجنود و اینده   2باید گفت كه درک هر گونه ناهماهنگى

ین نظرینه افنرادی كنه    بر طبق ا .شود كه ویژگى انگيزشى داردتجربه ناهمخوانى مى

                                                 
1 . Expectancy theory 

2. incongruity 
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كننند. در كناهش   رینزی منى  شوند برای برطنرف كنردن آن، برنامنه   دچار ناهمخوانى مى

پى بنردن بنه نناهمخوانى قنرار     بازخورد ناهمخوانىایکى از انوع ناهمخوانى  كه بر پایه 

های محيط مثلا بنور  ، مندیر و ...  دربناره عملکنرد عنادی فنرد       دارد، برخى از جنبه

سازداریو آل، آگاه مىهند كه او را از اختالف عملکرد فعلى با عملکرد ایدهدبازخورد مى

آموزان در سيستم سنجش توصيفى بنازخورد روشنن    . حال آنکه دانش1392سازداریو ،

كننندامثال  خاطر ابهام در معيار سنجش، دریافت نمنى روشن و دقيقى از عملکرد خود به

در داننش  سننجش و این ننوع  گيرند  ، نمره خيلى خوب مى20تا  17برای بازه نمرات 

بنرای آنهنا    17كنداچون نمره آل ناهمخوانى ایجاد نمىآموزان بين حالت موجود و ایده

آموزان تالش بيشتری بنرای ارتقنا   است  در نتيجه دانش 20معادل خيلى خوب یا همان 

 دهند.   نمى حالت موجود خود انجام

جاد خوشحالى الکى است. چنرا  یکى از  مضامين فرعى دیگر قابل بحو در اینجا، ای

آموزان بر اسا  نظریه اسناد، كسب نمرات خوب و یا خيلنى خنوب را نتيجنه    كه دانش

دانند و آن را به عوامل بيرونى چنون ارفناق معلنم نسنبت     های شخصى خود نمىتالش

چون برخاسنته از   .داننددهند، پ  خوشحالى ناشى از آن را نيز درونى و واقعى نمىمى

كننند.  برای كسب نمرات خوب تنالش نمنى   پ  آموز نيستصى خود دانشتالش شخ

خودی، موجنب شنده اسنت    حتى دادن قبولى از سوی معلمان و به عبارتى قبولى خودبه

های باالتر را جدای از تالش خود بدانند كه اینن امنر   ها و صعود به پایهكه آنها موفقيت

آمنوزان، زنندگى تحصنيلى،    اننش های اساسنى شخصنيت د  تواند در شکل گيری پایهمى

آموزان صدمات جبرانهای آتى دانشطور كلى در رشد و پيشرفتشغلى،  شخصى و به

توصيفى بنا   سنجشآموزان از اجرای طرح ناپذیری را وارد كند. این تجارب منفى دانش

آرای ، كریمنى   ، كشنتى 1393 ، حسننىا 1385خلنق و پاشاشنریفىا  های خوشپژوهش

و   1389آرای و ميرشناه جعفنریا  فنرد، كشنتى   ، زمنانى 1392ابنریا  علویجه و فروغى

خلنق و  رای مثنال نتنایج تحقينق خنوش    بن    هماهن  اسنت. 1394صالحى و همکارانا

آمنوزان نسنبت بنه      نشان داد كه برخى اهداف بهبنود نگنرش داننش   1385پاشاشریفىا

اهنداف  سنروح   یادگيری، افزایش ماندگاری ذهنىادوام و پایداری یادگيری ، توجه بنه  

آمنوزان و معلنم   باالتر حيره شناختى، تعميق یادگيری، ایجاد فرصت اصالح برای دانش
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از بازخوردهنای فراینندی در مسنير    های فرایند ینادگيری، اسنتفاده   برای رفع كاستى

 .هنوز فراهم نشده است های تحقق آنهااند یا زمينهبهبود یادگيری، كامال تحقق نيافته

آمنوز  سنتى، نمنره داننش   سنجشافت كه از نگاه معلمان در نظام   دری1393حسنىا

توصيفی بنه آن توجنه    سنجشكرد كه در نظام ای مثبت عمل میكنندههمانند تقویت

آمنوزان اسنت. همچننين كناهش رقابنت      داننش  انگيزگینشده است. و این عامل بی

آمنوزان از  نشآموزان، عدم كسب شناخت كافى از داسالم، ارتقای خودبخودی دانش

  در تحقينق خنود   1393دیگر نتایج این تحقيق بود. كریمى علویجه و فروغى ابریا

ینادگيری و ارتقناء    _هنای فرآینند یناددهى   نشان دادند كه از دیدگاه معلمنان حيرنه  

توصنيفى   سننجش های پيش روی طرح آموزان موانع و چالشبهداشت روانى دانش

توجهى به در ، پنایين  خيالى و بىان و بىآموزهستند. همچنين كاهش عالقه دانش

آموزان و كم شدن تالش آنها در مننزل از دیگنر مشنکالت    آمدن سرو علمى دانش

آرای و ميرشناه  فرد،كشنتى توصيفى اسنت كنه نتنایج تحقينق زمنانى      سنجشاجرای 

  و 1388 ، زارعنىا 1392اشند. و تحقينق حسننى و نناهوكىا    ب  منى 1389جعفریا

  در تضاد با این یافته است. نتایج تحقينق حسننى و   1392حسنى و پوزش شيرازیا

آموزان گنروه    نشان داد كه ميزان یادگيری و پيشرفت تحصيلى دانش1392ناهوكىا

  در 1388سنتى بنود. زارعنىا   سنجشآموزان گروه توصيفى بيشتر از دانش سنجش

بنا  وزان آمن تحقيق خود نشان داد كه مشناركت و فعالينت در كنال ، تعامنل داننش     

سننتى بنوده اسنت.     سننجش توصنيفى بيشنتر از    سننجش یکدیگر و معلم در گروه 

توصنيفى،   سننجش   دریافتنند كنه الگنوی    1392همچنين حسنى و پوزش شيرازیا

هنای  آموزان را كاهش ننداده اسنت.اما از منظنر كناهش مولفنه     ميزان یادگيری دانش

رده اسنت. و در  توصيفى در این زمينه موفق عمل ك سنجشاستر  زا باید گفت كه 

  نشان داد كه  نبنود سنازوكار دقينق و    1394آخر نتيجه تحقيق صالحى و همکارانا

آموزان، عالوه بر اینکه امکان شناسایى دقيق ميزان یادگيری دانش سنجشمنسجم در 

تواند تبعات ثانوینه دیگنری را   دهد، مىآموزان توانمند و شایسته را كاهش مىدانش
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  معتقد اسنت كنه اسنتر  چاشننى زنندگى اسنت و       1987ا1سليه به همراه داشته باشد.

رهایى كامل از آن فقط با مرگ امکان پذیر است. شواهد منرقنى و مسنتندات پژوهشنى    

آمنوزان بنه بهاننه    كند كه حذف بخش مثبت استر  از برنامنه داننش  پژوهشى تأیيد می

،  ای معکو  به همنراه خواهند داشتاصنالحى و همکناران    حفظ سالمت روانى، نتيجه

زمنانى در بناالترین سنرو قنرار دارد كنه       كز و دادسون عملکرد،ر . بنا به نظریه ی1394

استر  بهينه وجود دارد. وقتى كه استر  كم است و ینا خيلنى زیناد اسنت، عملکنرد      

خنيم   پایين است و تنها زمانى كه استر  در حد متوسط و بهينه استااسنتر  خنوش  

امر مسلم، افرا  و تفنریط در هنيچ عملنى درسنت     عملکرد فرد نيز حداكثر است. بنا بر 

نيست و هميشه وجود مقداری از استر  نه تنها مرلوب، بلکه ضروری اسنت و نبایند   

توصيفى را یک نکته مثبت به حساب آورد بلکه  سنجشآموزان در كاهش استر  دانش

 ت.   آموزان در امور مربو  به مدرسه شده استوجهى دانشخيالى و بىموجب بروز بى

توصنيفى   سنجشآموزان ابتدایى در خصوص اجرای های دانشواكاوی نظرات و دیدگاه

آموزان گروه متوسط و ضعيف از همچنين نشان دهنده احسا  خوشایند برخى از دانش

باشد كه امکان ارفاق و همچنين وجنود ابهنام در نمنره و مشنخص     اجرای این طرح مى

وجودآورنده مزایایى از قبينل افنزایش تنالش بنرای     آموز عامل بهنبودن نمره دقيق دانش

كسب نمره بدون ارفاق در دفعات بعدی، افزایش عالقه، دریافت تشویق والدین ،كاهش 

و  سننجش رقابت و تمسخر دوستان و راحت شدن قبولى مى باشد. عادت به اینن ننوع   

است. كنه  احسا  آرامشدر آن ،یکى دیگر از نکات مثبت اجرای این طرح از دیدگاه آنه

الهنى و  ؛ زاهندبابالن، فنرج  1389مرالعات اننامور، راسنتگو، ابوالقاسنمى و درخشننده ،    

انند    همسو با این یافته1389آرای و ميرشاه جعفری ،فرد، كشتىو زمانى 1391همرن  ،

آموزان را كناهش داده اسنت.   توصيفى، تالش و رقابت بين دانش سنجشكه نشان دادند 

توصيفى موجب كناهش فشنار و رقابنت    سنجششان داد كه   ن1384حسنى و احمدیا

شود، محيط یادگيری را برای ینادگيری  های در  در مدار  مىآور در كال های زیان

سازد. و به رشد و افزایش افزایش عزت نف  آنهنا  آموز آماده مىتر دانشهرچه مرلوب

                                                 
1. Selye 
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آمنوزان در  ن داننش   نشان داد كه حسادت بني 1389فرد و همکاراناكند. زمانىكمک مى

های ناسالم، بدبينى، دشمنى، صحبت علينه داننش  این طرح بسيار كم شده است، رقابت

جویى حذف و رقابنت سنالم ایجناد    ها و انتقامآموزان دیگر، كمک نکردن به همکالسى

آمنوزان ضنعيفاطرد شندن، احسنا      داننش  یشده، تأثيرات بد حاصل از نمره كم بنرا 

سركوب شدن، انگشت نمایى و ...  در این طرح حنذف شنده   حقارت، زیر پا له شدن، 

 سننجش   دریافتنند كنه بنا اجنرای     1385خلنق و پاشاشنریفىا   است. همچننين خنوش  

توانند  یابد و مىای كاهش مىآموزان برور قابل مالحظهتوصيفى، اضرراب امتحان دانش

ضنرراب حاصنل از   د كه ازآموزان و والدین آنها این در  مهم را بياموبه معلمان، دانش

-آموزان فرصت منى تر قابل كنترل است. همچنين به دانشنمره غيرواقعى و از همه مهم

دهد تا با حداقل اضرراب، یادگيری را تجربه كنند. این در حالى است كه رقابت ماهيتناً  

آمنوزان و  رود و ميزانى از آن برای ایجاد پوینایى در داننش  امری نامرلوب به شمار نمى

-پذیری آنان نسبت به پيشرفت تحصيلى خود الزم بنه نظنر منى   ح  مسئوليتافزایش 

به هدف شود،فراتر از توانایى فرد باشند و ینا    كه تبدیل رقابت زمانى مُخرب استسد.ر

اینکه بيشتر از تهييج ح  تعاون وهمياری، بر رقابنت تأكيند شنود و بنه جنای رقابنت       

-بنابراینکاهش افراطنى حن  رقابنت   سازنده، بر موفقيت به هر شکل ممکن تأكيد شود.

تواند مرلوب باشد، كه از اثرات نامرلوب محسنوب  آموزان، نه تنها نمىجویى در دانش

آموزان قوی كه در این پژوهش  .  همانرور كه دانش1394گردداصالحى و همکاران ،مى

حضور داشتند كاهش رقابت را ینک عامنل منفنى و یکنى از مشنکالت اجنرای طنرح        

 فى گزارش كردند.  توصي سنجش

-آموزان قوی از نظر وضعيت تحصيلى همچنين نشان منى تجارب دانش بررسی

توصنيفى مزاینایى بنه     سنجشدهد كه آنها با وجود اینکه اظهار داشتند اجرای طرح 

نفع آنها ندارد و عالوه بر آن آثار نامرلوب و مشکالتى را در رابره با امور درسنى و  

ورده بلکه همه آنها قویا معتقد بودند كه اجنرای چننين   های فردی به وجود آویژگى

های ترميمى و تکميلى، به ضنرر  ها و برنامهای با در نظر نگرفتن طرحطرح نسنجيده

 سننجش آموزان ضعيف است و با بيان مشکالتى مانند ننوعى سنرپوش بنودن    دانش

كمنک   سواد بنار آمندن،دادن قبنولى غيرواقعنى بنه     توصيفى، افت تحصيلى بيشتر،بى
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خينال  توجنه و بنى  تفاوتى معلمان به كيفيت آموزشى آنها و بنى وجهى و بىتمعلمان، بى

آموزان ضعيف سركال ؛ نگرانى خود از آینده تحصيلى و زندگى اجتمناعى  شدن دانش

آموزان ضنعيف و شناید بتنوان گفنت تأسنف خنود را نشنان        اجتماعى و شخصى دانش

سنوادی و مشنکالت   ن داد كنه بنى    همسو با این یافتنه نشنا  1393دادند.تحقيق حسنىا

هنای اجنرای آن   هنای بناالتر از چنالش   توصنيفى بنرای پاینه    سننجش یادگيری ناشى از 

  در پژوهش خنود نشنان دادنند كنه پنرورش      1394است.همچنين صالحى و همکارانا

-آموزان با سرو سواد ناكافى، عدم امکان كسب شناخت دقينق از داننش  نامرلوب دانش

انگيزه نسنبت بنه پيشنرفت    آموزان بىمند، پرورش نامرلوب دانشآموزان شایسته و توان

پنذیری پنایين، ناشنناخته مانندن     آموزان بنا مسنئوليت  تحصيلى، پرورش نامرلوب دانش

لياقتى و كاهش اعتماد به نفن  در  آموزان و در نتيجه بروز احسا  بىهای دانشضعف

 سننجش حتمنالى برنامنه   هنای ا آموزانادرماندگى آموختنه شنده  از آسنيب   برخى دانش

آموزان پاینه چهنارم     نشان داد كه پيشرفت تحصيلى دانش1383توصيفى است .كریمىا

ابتدایى ایران در درو  ریاضى، علوم و سواد خواندن بسيار پایين است. و نتيجه تحقيق 

توصنيفى بنر    سنجش  حاكى از تاثير معنادار 1393گشين، فانى و فالحىاقبادی چهارراه

آمنوزان  از دیدگاه برخنى از داننش  . آموزان بوده استخواندن و نوشتن دانشدو مهارت 

های پایين تحصيلىمثل كال  اول و دومى هاست.و توصيفى مناسب پایه سنجشقوی، 

های آنها برایشان به توصيفى با كتمان ميزان غلط سنجشكه است ای این به خاطر شادی

شود. همسو با این شان مىلدینشان شامل حالآورد و متعاقبا تمجيد و تشویق واارمغانمى

آمنوزان پاینه دوم     دریافتند كه داننش 1390آرا و محمدزادهافر، نجفى،رزمیافته،محمدی

ابتدایى كه به روش توصيفى ارزیابى شدند،پيشرفت تحصنيلى بناال و اضنرراب امتحنان     

كنه اجنرای طنرح      نشنان داد  1393پایين داشتند. و در تضاد با این یافته تحقيق حسنىا

آموزانى كه ویژه كالسى اول نيست. زیرا دانشهای پایين بهتوصيفى مناسب پایه سنجش

 روند.  های باالتر تحصيلى مىاند،برور غير قابل قبولى به پایهحروف الفبا را یاد نگرفته

آمنوزان اینن بنود كنه طنرح      آخرین یافته پژوهش حاضر از بررسى تجنارب داننش  

آموزان ضعيف اسنت چنرا كنه اینن طنرح از      رد پسند والدین دانشتوصيفى مو سنجش

كنند. و بنا پوشنش    هزینه دوباره والدین جهت تکرار پایه فرزنندان آنهنا جلنوگيری منى    
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بخشند. هماهنن  بنا    ضعف فرزندانشان به آنها احسا  غرور و سربلندی كاذب مى

ظنر اولينای     نشنان داد كنه از ن  1389این یافته، تحقيق سناعى ارسنى و محمندزادها   

توصنيفى از موفقينت نسنبتا زینادی برخنوردار اسنت.        سننجش آمنوزان،طرح  دانش

؛ و شنکرالهى  1385؛ سنبحانى و حسننى ،  1383نژاد ،های مرتضایىهمچنين پژوهش

دهد كه والدین نگاه مثبتنى نسنبت     نشان مى1386، نقل از حسنى و احمدی،1385،

اه بدبينانه دارند.در تضاد با این سنتى نگ سنجشتوصيفى دارند و به نظام  سنجشبه 

كه یکى از اهنداف  ند  در تحقيق خود نشان داد1385خلق و پاشاشریفىایافته،خوش

كاهش حساسيت والدین به نمره است كنه اینن امنر كنامال تحقنق      ،توصيفى سنجش

نيافتننه اسننت یننا زمينننه تحقننق آن هنننوز فننراهم نشننده اسننت. و همچنننين تحقيننق 

توصنيفى بنه خنوبى توجينه      سننجش والدین در  منورد    نشان داد كه 1393حسنىا

اند و ناآگاهى والدین در اینن زميننه باعنو سنردرگمى آنهنا و متعاقبنا ایجناد        نشده

جا در آنها شده اسنت. در پاینان توجنه مسنولين امنر بنه پيشننهادها و        انتظارات نابه

 ها و مشکالت برشمرده و بهبود وضنعيت راهکارهای زیر جهت جلوگيری از آسيب

 گشا باشد.  فعلى راه

-با توجه به اینکه سرو مرلوب و بهينه شود:درپایان بر اسا  نتایج پژوهش پيشنهاد می

آمنوزان  جانبنه داننش  فردی جهت رشد و پيشرفت همهای از استر  و رقابت سالم بين

مرالعات گسترده و جامعى در خصوص چرایى و چگنونگى كناهش    لذاضروری است. 

آموزان در مدار  امروزی، از سوی پژوهشگران یا اساسا از طرینق  استر  طبيعى دانش

كنارگيری راهکارهنایى اصنولى ولنو     آموزش و پرورش صورت گيرد تا با پيشنهاد و بنه 

، بتنوان آن اسنتر  و برانگيختگنى بهيننه را بنه عننوان       سنجشبرگشت به سنت دیرینه 

 بعالوهموزش و پرورش كرد. آموزان، دوباره وارد بدنه آپتانسيل و محرک پيشرفت دانش

آموزان ابتدایى نسنبت بنه كيفينت تندری  و     های بدبينانه دانشبا توجه به وجود دیدگاه

-شود معلمنان در فرآینند تصنميم   توصيفى، پيشنهاد مى سنجشمعلمان و اثرات  سنجش

گيری امور مربو  به كال  در  و مدرسه مشاركت داده شوند. تا با برگزاری جلسات 

سازی و رفع ننواقص در بنين همکناران جهنت از بنين بنردن مشنکالت        آمادهتوجيهى، 

های موثری در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش برداشته شنود و اینن   اجرایى طرح، گام
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هنای  های كانون صننفى و انجمنن  سازی بستر مناسب برای افزایش فعاليتمهم با فراهم

 شود.   تر مىعلمى آنان عملى

های تکميلى شود مسولين وزارت آموزش و پرورش با اجرای طرحمیپيشنهاد  همچنين

توصنيفى نظنارت داشنته باشنند و      سننجش و ترميمى بر كاهش مشکالت اجرای طرح 

آموزان در این طنرح   همچنين تمهيداتى را به جهت تغيير شرایط قبولى و مردودی دانش

 ى بيندیشند.   خودی و غيرواقعآموزان جلوگيری از قبولى خودبهقول دانشو به

 منابع    
 . مقایسه الگوهای یادگيری سازگار در مدار  مجری 1391برزگربفرویى، كاظم و دانافر، عباسعلىا

 95 : 3ا1، ترويجى راهبردهای آموزش _فصلنامه علمىتوصيفى و نظام سنتى.  ارزشيابیطرح 

-103  . 

تحقينق كيفنى. تهنران:     . روشنهای  1394اباقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصنالى، مهنوش  حاج

 انتشارات بشری. 

آن  یاضرراب مدرسه و مؤلفه ها سهیمقا . 1392ی خدیجهاابوالمعالعليرضا و امنش،يك بهاره؛بهمن، 

پژوهش در برنامه ريزی ی. فيو توص یسنت ارزشيابی ستميچهارم در دو س هیدر دانش آموزان پا

 .107-93 : 12ا10، درسی

. كيفى توصيفى ازشيابیى تحليلى تحقيقات انجام شده در موضوع  . بررس1392حسنى، پورشيرازیا 

 .  50- 21 : 1ا21، مجله علوم تربيتى

فصلنامه توصيفى.  رزشيابیهای معلمان مدار  ابتدایى از اجرای طرح  . تجربه1393احسنى، رفيق

 .  60- 33 : 7ا4، گيری و سنجش آموزشىمطالعات اندازه

. تحصديلى  ارزشديابی سنجش توصيفى الگدويى ندو در    . 1384احسنى، محمد و احمدی، حسين

 تهران: انتشارات مدرسه.  

 . مقایسه ميزان عزت نف  و پيشنرفت تحصنيلى   1392ناكوهى، عبدالسالماحسنى، محمد و نصرت

فصدلنامه نوآوريادای   كيفنى و توصنيفى و سننجش سننتى.     ارزشيابیآموزان در برنامه -دانش 

 .124-108 : 49ا13، آموزشى

بيگى، طيبه؛ یاسينى، زهرا سادات؛ فروزبخش، فيروزه؛ طاهری، حسن؛ احمدی، آمنه و رستگار، هحمز

. ناشر: اداره كل نظارت بنر نشنر و توزینع    توصيفى ارزشيابیراهنمای معلم در  . 1394اطاهره

 مواد آموزشى.  
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فى در توصني  ارزشنيابی اجنرای آزمایشنى    ارزشنيابی  . 1385خلق، ایرج و پاشاشریفى، حسناخوش

 : 22ا4، فصلنامه تعلديم و تربيدت   . 1384- 85مدار  ابتدایى برخى از مناطق آموزش كشورا

148 -177  . 

بنر اسنا     یو سنت یتوصيف یارزشياب یهامقایسه روش . 1390داودی، رسول و شکرالهی، محبوبها

وهش در پدژ . شنهر تهنران   یاز دیدگاه معلمان مدار  ابتندای  یچهارگانه ارزشياب یاستانداردها

 .35-25 . 4ا8، برنامه ريزی درسی

 اترجمه یحيى سيد محمدی . تهران: نشر ویرایش.  انگيزش و هيجان . 1392ریو، جان مارشالا

توصيفى بر خالقيت و مشاركت یادگيری و عملکنرد تحصنيلى    ارزشيابی . تاثير 1388زارعى، اقبالا

مجله علوم تربيتى)علوم تربيتدى  با .آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر بندرعدانش

 .92-79 : 2ا16، و روانشناسى(

 ارزشنيابی  . عوامنل منوثر در كناربرد    1391الهى، مهران و همرنن ، محمندا  زاهدبابالن، عادل؛ فرج

 .  54 _45 : 1ا7، پژوهشى فناوری آموزشى -نشريه علمى توصيفى ازدیدگاه معلمان ابتدایى.

 . تجارب معلمنان ابتندایى   1389جعفری، سيدابراهيمانرگ  و ميرشاه آرای،فرد، فاطمه؛ كشتىزمانى

ريزی درسى)دانش و پژوهش در علدوم  پژوهش در برنامهتوصيفى. ارزشيابی از اهداف طرح 

 .  52- 39 : 25ا7ريزی درسى(،برنامه _تربيتى

و والندین    . بررسى نگرش مدیران، معاونان، معلمنين 1389ساعى ارسى، ایرج و محمدزاده، شاپورا

هنای چهنارم و پننجم    توصيفىامرالعه موردی پایه ارزشيابیی طرح آموزان ابتدایى دربارهدانش

 فصدلنامه علدوم رفتداری    . 1388- 89ابتدایى در مناطق منتخب شهر تهران درسال تحصنيلى  

 .  129- 109 . 6ا2،

تهننران: نشننر    اچناپ چهنارم. پيشرفت تحصديلى ارزشيابیسنجش و  . 1382سيف، على اكبر ا

 دوران. 

 . بازنمنایى ادراكنات   1394ایکتا، محسنن صالحى، كيوان؛ بازرگان، عبا ؛ صادقى، ناهيد و شکوهى

توصنيفى در   ارزشنيابی های احتمنالى ناشنى از اجنرای برنامنه     تجارب زیسته معلمان از آسيب

 .  99 - 59 . 9ا5، گيری و سنجش آموزشىفصلنامه مطالعات اندازهمدار  ابتدایى.

توصنيفى بنر    ارزشنيابی  . تناثير  1393اله و فالحى، ویدااكاوو ؛ فانى، حجت گشين،چهارراهقبادی

ريدزی  پدژوهش در برنامده  . آمنوزان پاینه چهنارم ابتندایى    مهارتهای خواندن و نوشنتن داننش  

 .  128 -115 : 13ا11، ريزی درسى(برنامه _درسى)دانش و پژوهش در علوم تربيتى
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 یاجرا تسیمشکالر . بر1392هرننند، رضننا و عبننادی، سننيد حسننيناجعفننریكرمعليننان، حسننن؛ 

 نوينیهاديکررومجلادددددددئی. ابتدا ار مدانمدیرو نمعلماهیدگااز د شيابیكيفیتوصيفیارز

 .92-73 . 2ا8، شیزموآ

المللددى پيشددرفت سددواد خواندددن  بررسددى نتددايا مطالعدده بددين  . 1383اكریمننى، عبنندالعظيم

 کده تعليم و تربيت.  . تهران: پژوهش2001(PIRLSپرلز)

- . شناسایى موانع و چالش1392ابری، احمدعلىاعلویجه، اكرم و فروغىآرای، نرگ ؛ كریمىكشتى

پژوهش در برنامه ريزی درسدى )داندش و پدژوهش در    توصيفى.  ارزشيابیهای اجرای طرح 

 .  68 _53 : 12ا10، برنامه ريزی درسى( _علوم تربيتى

هران : انتنشارات وزارت آمنوزش و  ت. (1382)آموزش و پرورشجموعه مصوبات شورای عالى م

 پرورش.  

 ارزشيابی های . تاثير 1390آرا، صمد و محمدزاده ،علىافر، محمدعلى؛ نجفى، محمود؛ رزممحمدی

آموزان پاینه دوم مقرنع ابتندایى    نشتوصيفى و سنتى بر پيشرفت تحصيلى و اضرراب امتحان دا

 .  49 - 33 : 20ا7، ى تربيتىفصلنامه روانشناسشهر تهران.

 . بررسى و مقایسه 1389درخشنده، سعيدانامور، یوسف؛ راستگو، اعظم؛ ابوالقاسمى، عبا  و سيف

آمنوزان  های اجتماعى دانشكيفى توصيفى و سنجش سنتى بر مهارت ارزشيابیاثربخشى اجرای 

 .    152- 143 : 12ا 3، علوم تربيتىمجله ابتدایى. 

-كمى  بر ميزان اضرراب مدرسه داننش  _اكيفىارزشيابی . مقایسه تآثير نوع 1386الانژاد، سهينيک

 دانشگاه پيام نور تهران.   پايان نامه کارشناسى ارشد.های شهر تهران. آموزان پایه سوم دبستان
Edward K. Changn &Paul F. Wimmers. (2017). Effect of Repeated/Spaced 

Formative Assessments on Medical School Final Exam Performance. Health 

Professions Education, 3(1):32–37. 

Larsen, D. P., Butier. H. L. & Roediger. (2008). Test-enhanced learning in 

medical education. Medical Education, 42: 959–966. 

Loukas, A. & Murphy, J. (2007). Middle school student perceptions of 

school climate. Examining protective function on subsequent adjustment 

problems.  Learning Environments   Journal, 12: 85-99. 

Rolfe , I., McPherson, Jean. (1995). Formative assessment: how am I 

doing?. The Lancet, 345: 837–839. 
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