
  
  
  
  
  

ـ  پ یکارها   راه یبرخر  یتأث   بودن و  یزان عمل ی م یبررس  یشنهادی
 ی کاهش آمار مردودیبرا

  

  ∗ عباس هومن
  ∗∗ یدر تورانیدکتر ح

  
 دهیچک
 به سمت کسب حد نصاب یریادگیند یت آگاهانه فرآیهدای کی از پی آمدهای
ها و در  رت مها ومیمفاهبدون عمق  و ی سطحیری فراگ نیز ویانی در امتحانات پایقبول

و ترک ها اد بودن آمار مردودی ی ز،رندگانیادگیواقع پرورش نامناسب ذهن و فکر 
 یهتوصپنج  ،یرورش راهنمایدفتر آموزش و پ، ن معضلیبرای رفع ا.  استکردگانلیتحص

ج نشان داد که ینتا.   بررسی شده استآنهار یزان تأثی م،که در پژوهش حاضر دارد اساسی
« با آمار موافقان به ترتیب،  ،Ĥنها معلم منتخب است458 آموزشی و  سرگروه70  میاندر

 7/39 و  درصد1/37 »س شده در هر نوبتی تدری از محتوایطرح سؤاالت امتحان
  و درصد4/51  »ورماهی مستمر در امتحانات شهریابیر دادن نمرات ارزشیتأث«، با درصد

 5/22  و درصد6/18 »ییاهنماه سوم ری از پاییحذف امتحانات نها«، با  درصد11/56
 یها  نمره.  است درصد8/13  و درصد3/14کار  ن سه راهی و به طور کلی با ادرصد
گان شد مردود مستمر نوبت دومیابیدست آمده از دخالت دادن نمرات ارزش  بهیفرض
ب یور ماه آنان، به ترتی شهریدیدر نمره امتحانات دروس تجد  و سومه های اول، دومیپا

  . استیتر از حد نصاب قبول  و به مراتب کم03/8  و044/6، 711/6 با برابر
  .ابی جامع، مردودیی، ارزش)نییتکو( ابی سازندهیابی مستمر، ارزشیارزش: دییگان کلژوا

                                                           
    عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم∗
  )heidar-toorani@yahoo.com( ریزی درسی و نوآوری های آموزشی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی برنامه ∗∗
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  مقدمه
 هدور آموزان  دانشیها   آموختهیابیارزش یها  وهی در شیرات مهمییر تغی اخیها  سالدر
 از شرکت ی ناشیها  و استرس ها   رفع تنشیجا که برا آن صورت گرفته است، تا ییراهنما

 یابینه، نمرات ارزشی هزو از اتالف وقت یرین جلوگیچن  و همیانیدر امتحانات پا
ر یتأث آنان  در معدل کل نمراتشود، ی داده مآموزان دانشس به یان تدریدر جری که مستمر
 یلی تحصهن دوریمختلف ا یها  هیدر پا ی هنوز هم آمار مردود،ن همهی با ااما ؛شود یداده م
ت ین وضعیر ایی به تغکهر مناسب ی تداب وها  یب، انتخاب استراتژین ترتیبد.  استادیز نسبتا

توجه ، مورد بکاهد یلی تحصیها سالان یها در پا  یمنجر شود و از تعداد و نسبت مردود
  . قرار گرفتیلیتحص ییزان دوره راهنمایر برنامه

 یلیتحص  و پرورش در سال  کتاب آمار آموزش استنادبه( ی رسمیها آمار براساس
 کننده ر بزرگسال شرکتیآموز غ  دانش6517038کل  ، از)322 تا 313، صفحات 1383 -84

 74/2 یعنی نفر 1382،178411 -83 یلیسال تحص یی ابتداهه دوریدر امتحانات پنج پا
ن، یچن هم.  برابر دختران بوده است6/1 باین پسر تقری مردودتعداد واند   مردود شدهدرصد
 یی راهنماهه دوری در امتحانات سه پاکننده شرکتر بزرگسال یآموز غ  دانش4536336از کل 

اند و تعداد   درصد مردود شده07/9 یعنی نفر 411326تعداد  ،1382 -83 یلی تحصسالدر 
  . بوده استدختران برابر 9/2 بای پسر، تقرنیمردود

 یلیتحص در سال یی ابتداه به دورنسبت ییراهنمادوره  یمار مردود برابر شدن آسه
 هدور یها  یابی در ارزشیریگ آسان) 1:  از چند علت دانستیتوان ناش ی را م1382 -83
 روش یها  یینارسا) 3 ،یی ابتداه نسبت به دوریی راهنماه دروس دوریدشوار )2 ،ییابتدا

ا ی یا هیپات معلومات ی در تقویژه از لحاظ ناتوانیو  به،یی ابتداه در دوریریادگِِِی -یاددهی
 فقدان مدارس مناسب )5 ،یی دوره راهنمایانی امتحانات پایدشوار) 4 آموزان، دانش یادیبن

  . ...و کوچک و روستاها یĤنهادر شهرست
نشان ، یلی تحصیی راهنماهر در دوری سال اخچندمردود شدگان اد ی زنسبتات یجمع

ن ی موجود در ایها  رفع تنگنایمناسب برا ریتداب و ضرورت اتخاذ  وخامت موضوعدهند
 در ییراهنما  دورهیی و روستایشهربزرگسال مناطق ر یغ شدگان مردودمیزان .نه استیزم

 آمار" کتاب به استناد( یلیه تحصیپا وت یک جنسی به تفک1382 -83 یلیسال تحص
  :ر بوده استی به شرح ز)یزیر  برنامه وه شده در دفتر آماری ته، "پرورشآموزش و 
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 3/10 و کل آنان درصد5/5دختران در ،  درصد4/14 در پسران :یی راهنمااول هیپا )1
  .درصد
 5/7 و کل آنان  درصد1/4دختران در ،  درصد5/10 در پسران :یی راهنمادوم هیپا )2
  .درصد
 4/9 و کل آنان  درصد3/5 دختراندر ،  درصد13 در پسران :یی راهنماسوم هیپا )3

  . صددر
 در کوتاه مدت و بلند مدت، ی کاهش آمار مردودیبرامناسب ر ید، اتخاذ تدابیترد یب

 نظام آموزش و ینه سرسام آور برای وقت و هزاتالف مانع از : در برداردیادیمنافع ز
 یآموزان از دانش یاریبس یه عمومیروح؛ شود یآموزان م  دانشیها  پرورش کشور و خانواده

سال ک ی به تکرار کل دروس در مجبور ا دو درس،یک ی درف که به واسطه ضعرا 
ت ی تقوان را در آنیشرفت و خودکارآمدیپ زهیانگ و بخشد یمبهبود  شوند یم یلیتحص

 رینظ  ناگواریها امدی از بروز پ؛دهد ی را کاهش ماننوجوان رل دی ترک تحصآمار کند؛ یم
 آوردن به مواد ی و روزانهی جامعه ستیها  منزل، بروز رفتارازانتخاب دوستان ناباب، فرار 

  .کاهد یمخدر م
 نوع  حداقل سه،، در کوتاه مدتیلی تحصیی در دوره راهنمایمردود رفع معضل یبرا
  : وجود داردیخط مش
، ی درسیها  دنظر در برنامهی تجدبا ی پرورش-ی آموزشیها  تی فعالیفی کارتقا) 1

، ی پژوهشگرهیت روحی، تقوسیتدر یاه  وهی، بهبود شی درسیها  کتابیبهبود محتوا
  در ارتقایسنج  روانیها   از روشاستفادهشرفته، ی مناسب و پیابی ارزشیها  کاربرد روش

 با ی پرورش-ی آموزشیها  تی فعالکردن، همسو )یانیر پای و غیانیپا( کل امتحاناتیفیک
  .  ... و جامعهیها ازین

، صحت، حاضر مطالعه در. یلی تحصها و مصوبات  نامه نیی در آانعطافجاد یا) 2
 یلیتحص یها  نامه نییجاد انعطاف در مقررات و آی ای برا راهکارچند  ی امکان سنج ودقت
  .شود ی میبررس
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 و یی که در مدارس ابتدایزیچ.  در مدارسینی تکویابی ارزشیبهبود روشها) 3
ر در ی اخیها در سالشود و  یاد می 1" مستمریابی ارزش" کشور از آن به عنوان ییراهنما

 به یادیار زی به آن داده شده است، در واقع شباهت بسیشتری بی بهاینظام آموزش
 و یاددهی یها  تیان فعالیدر جرد یبا معلمان ی سازنده دارد که به طور منطقیابیارزش

 ،ن دهه قبلیاز چند. ندی از آن به نحو احسن بهره جو،یلی در طول سال تحصیریادگی
 موجب ،ی و عالیا  مدرسهیدر نظام آموزشر ی و تدابها  یها، خط مش  ی استراتژیاتخاذ برخ

ان ی در امتحانات پایش درصد قبولی افزایعنی( ییجه گرای و نتییت گراید فراوان بر کمیتأک
  .ت آموزش شده استیفیمت تنزل کی به قیحت) ییگرا  نامه و مدرکیسال و اخذ گواه

دا کرده و ی پی و قانونی صورت عملیار طوالنیدت بس م در کهی فکریها  دگاهین دیا
آموزان را به   دانشیریادگیند یک سنت در آمده است، فرآیاگر اغراق نباشد به صورت 

م، و ی مطالب، مفاهیسطح یری و فراگیانی در امتحانات پای کسب حد نصاب قبولیسو
 موجب یمان، حت شدن آن در معلین سنت و درونیقبول ا. ت کرده استیها هدا مهارت

 یها  ا نوبتیک سال یس در طول یان تدریکه در جر( رجامعی غیها  یابیشده است در ارزش
آموزان و پرورش ذهن و   دانشیریادگیدن به ی، عمق بخش)شود ی مختلف انجام میلیتحص

قرار محور توجه  آنان یها  استعدادییت و شکوفای بروز خالقیجاد فرصت برایفکر و ا
 یانیه به امتحانات پای شب کامالیی که محتوای امتحانات متعددیبرگزارمان با معلرد و ینگ

 . سوق دهندی قبولنمرهکسب ی به متیآموزان را به هر ق د، دانش داریلیسال تحص میدو ن

 ،ادی زیها   تا مدتینی تکویابی کشور ما، ارزشید اعتراف کرد که در نظام آموزشیبا
 یابی ارزش-  آن در نظر گرفته شدهی که براینوانو عاست به شکل ناقص اجرا شده 

و آماده ساختن ) یاپیپ(  امتحانات متعددید بر برگزاری تأکنهیریکننده سنت دز القای ن-مستمر
ت یفیمت فداکردن کی به قحتی ، باالتریلیه تحصی به پا قبول شدن و ارتقایرندگان برایادگی

  . استیریادگی-یاددهیند یفرآ

                                                           
ق ی از طری،ریادگی یهاتیزان مشارکت دانش آموز در فعالیمختلف، با توجه به م مستمر دروس یها یابینمرات ارزش. 1

ر آن ی مرتبط با درس خارج از کالس و نظایهاتی فعالی، بررسیجی تدریهااسخ به پرسش، پیف درسی تکالیبررس
 1 هتبصر (ابدی ی خارج از کالس اختصاص میتهای مستمر به فعالیابی نمره از نمره ارزش5 شود و دست کم ین مییتع
  ).  یلی تحصیی و راهنمایی ابتداهن نامه امتحانات دوریی آ2 هماد
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 متداول در یابی ارزشیها  وهیدن به شین است که تکامل بخشیر ایناپذت انکاریک واقعی
ته به ر ابعاد وابسیرات مطلوب در ساییجاد تغی بدون ا،نظام آموزش و پرورش کشور

آموزان   پدران و مادران دانش ازیاری بس،به عنوان مثال. ر استی امکان ناپذآموزش، عمال
 فرزندان ی برنامه درسی اجراوش، محتوا، و نحوه در ریرات اساسیی، شاهد تغیی ابتدادوره

 سی تدری راهنمایها  در کتابیرات اساسیی از معلمان با تغیارین بسیچن هم. اند خود بوده
ق ی دقی اجرایرات، برایین تغیدر برابر ا آنانا یاما آاند؛  رو به رو شده)  معلمیراهنما(

آنان به طور مداوم به روز  ی و عملیا دانش نظریاند؟ آ  آماده شده کامالیبرنامه درس
ها    قبل از شروع کالسی مناسبی زمان معلمان با فاصلهیند آماده سازیا فرآیشود؟ آ یم

ت یا کاستن از اهمی؟ آ زودتر از آنیا کمیزمان با آموزش   همبایا تقری ردیگ یصورت م
به نفع ) لیص وابسته به تحمسائلنه حل یدر زم( ن در کمک به فرزندان خودینقش والد

  جامعه است؟
 آموزش یها  وهیرت شیمغا.  نامطلوب داردییها آمد یانباشته شدن مشکالت ذکرشده، پ

 ی و عدم تسلط به اصول و مبادیریادگی تناقص در ،ی آموزش کنونهوی معلمان با شیقبل
 یا  مدرسهیها  ر آموزشیز که تحت تأثین نیوالد. د آموزش را به دنبال داردی جدیها  وهیش
. توانند به فرزندان خود کمک کنند ی نمستند، عمالین آموزش آشنا نی نوهوی بوده و با شیقبل

 رفع مشکالت و یها  در ارتباط با راه(  معلمانیا گروهی ی جمعیها  رفع نکردن اشکال
ها،   نهین زمی به ایا عدم اختصاص وقت کافی) آموزان  مشترک دانشیریادگی یها  یینارسا
  .زند یآموزش را رقم م یفیافت ک
  

   پژوهشیکل هدف
ل آمار ی تقلیبرا  مطرح شده کار راه یتعداد ریتاثزان یم یدر صدد بررس  پژوهش،نیا
 ییمهم توسط دفتر آموزش و پرورش راهنما  کار  راه پنج.است یی راهنماه در دوریمردود
 یریم گی تصمهاآن موثق در مورد یها  د براساس دادهیکه باشنهاد شده است، ی پیلیتحص

ب ی به تصویلی تحصمهن نایید متخصصان، در قالب آیید بودن و تأیشود و در صورت مف
  . آموزش و پرورش برسدی عالیشورا

  

   پژوهشی جزئیها هدف
 اول و دوم یها  نوبت) مستمر( ینی تکویابی ارزشنمرات دادن ر دخالتیمطالعه تأث -1

  .  ماهوریشهر یدر نمرات امتحانات کتب
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) مستمر( سازنده یابی نمرات ارزشیتر برا شیا سهم بی وزن گرفتننظر   در-2 
 بر ی مبتنیابی ارزشو کاستن از سهم نمره(  درصد60 به   درصد50 از دوم اول و یها  نوبت

  .  کل هر درسهر آن در نمری تأثه و مطالع) درصد40 به  درصد50 از یانیامتحان پا
 یی و راهنمایینامه امتحانات دوره ابتدا نیی آ2  ماده3 هتبصرحذف ر ی تأثه مطالع-3
  .آموزان  دانشیلیدر عملکرد تحصر ی از لحاظ تأثیلیتحص

 س شده در هر نوبتی تدری از محتوایانی امتحانات پاسؤاالت ر طرحی تأثه مطالع-4
   .آموزان  دانشیلیبر عملکرد تحص

 یلی بر عملکرد تحصییه سوم راهنمای از پاییر حذف امتحانات نهای تأثه مطالع-5
  . آموزان دانش

  ها   پرسش
 یها ارک  راهیرگذاریتاثزان ی در مورد می، ارائه شواهدپژوهشن ی ایادی بنهدف

ل ی ترک تحصو ی کاهش مردودی برایلی تحصیی دفتر آموزش و پرورش راهنمایشنهادیپ
  : پرسش مهم استششق جواب دادن به ی طراز ه،دورن یادر 

، تا ی آموزشمناطق و ی نواح در یی دوره راهنمایموزشآ یها  هسرگرو معلمان و -1
س ی تدری فقط مربوط به محتوا، در هر نوبتیانیپاند که مواد امتحانات  اچه حد موافق

  شده در همان نوبت باشد؟
 در مناطق، با حذف امتحانات یی دوره راهنمای آموزشیها  سرگروه معلمان و -2

  تا چه حد موافق هستند؟ ییراهنماه سوم ی در پایینها
، تا چه حد با دخالت دادن یدر مناطق آموزش ی آموزشیها  سرگروه معلمان و -3

ور ماه یا دوم در نمره امتحانات شهرینوبت اول ) مستمر( ینی تکویابینمرات ارزش
  آموزان موافق هستند؟ دانش
 ی کتبات اول ودوم، در نمرات امتحانیها   مستمر نوبتیابینمرات ارزش  اگر-4 
ان ی پایور ماه دخالت داده شود، در آمار مردودی مردود شده در شهریدیآموزان تجد دانش
  شود؟ ی حاصل میریی چه تغیلیتحصسال 

 و سهم  درصد60 به  درصد50از ) مستمر( ینی تکویابی ارزشنمرات اگر سهم -5
 داده شود، رییتغ  درصد40 به  درصد50 اول ودوم از یها   نوبتدر یانی پایابینمرات ارزش
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 در جهت بهبود ی مهمرییتغا یدا خواهد کرد؟ و آیزان رشد پی خردادماه به چه میآمار قبول
  جاد خواهد شد؟ی ادانش آموزانن نمرات یانگیم

شرط ( یلی تحصیی و راهنمایینامه امتحانات دوره ابتدا نیی آ2 ماده 3 اگر تبصره -6
 مستمر یابیر دادن نمره ارزشی تأثی براییاهنما رسومه ی پایانی در امتحان پا7 هکسب نمر
   خواهد گذاشت؟یری چه تأثامتحاناتجه ی حذف شود، در نت)نوبت دوم

  نه پژوهشیشی پیبررس
   ینه نظریشی پ-الف

لمان و استادان  معی برایمهمار یبس یرنده، موضوعیادگی یابیارزش سنجش و مسئله
 واغلب معلمان  س،ی تدریها  وهیت شیفیک سنجش لی دلبهها   روزن یا .ها است  دانشگاه

 انا روش آنی؟ آا نهی مناسب بوده است ان سنجش آنیها  وهیا شیکه آ ند بدانند الی ماانیمرب
 را رندهیادگی یابی ارزشپژوهشگران،؟ امروزه نه ای بوده است هماهنگر همکارانشان یبا سا

زیادی ت ی اهمیریادگی یها کردین رویی تعیرا برای ز؛دهند ی قرار میریادگیدر رأس هرم 
رنده یادگی یابیارزش از سنجش و یخواهند درک درست یان مین رو استادان و مربی از ا.دارد
  . باشندداشته

 ؛رسد ی آن مبهم به نظر میها  را راه حلی ز؛ دشوار بوده استشهیهم ،حی صحسنجش
 به علم غالبا. قیک علم دقینه   است وی ذهنیندیفرا ،"سنجش"ل است که ین دلیهم به

به ) یدنیف سنجیا تکلی( ک نمونهی و از شود یو قابل اثبات تصور م ینیصورت ملموس، ع
ت و نه در اغلب  نه ملموس اس،ک فردی سنجشاما . شود یم داده می تعمیتر عی وسهجامع

 یاسیاست که آن هم منحصر به منطق ق یا حرفهقضاوت  خته بای آمرای ز؛موارد قابل اثبات
 از یزانیشه میهمرندگان یادگیدر سنجش  ت،یذهنبه خاطر عنصر . ستی نینی عیها  دازها انی

خوشبختانه .  است شدهیمنته علم کاذب ی نمو نوعوت وجود دارد که به ظهور یعدم قطع
 ر سؤال رفته استین به شدت زیریو سا) 1987( 1ی رونتریها کارن علم کاذب با یا
  .)2004، ی و پریلیمورگان، دان، اور(

که  ،)ی شناختی حوزه روان شناسدر( یریادگی مورد در  هی اولیها   پژوهشیریگ جهت
 یروش علم  متمرکز بر انجام شد، 3زنکی آو 2 بلومرینظ ی معروفپژوهشگران به همت

 آن هکه دامن ،ینی عیها  از به اندازهیامد، از نیک پی عنوان بر سنجش به آنان .بود

                                                           
1 . Derek Rowntree                 2 . Bloom                       3. Eysenck 
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 سؤاالتر ی نظیابینه ی زمیها  ق روشی جانبه، از طرهمه عملکرد وآزمون یبند درجه
 از ن حالی ابا. دندیورز ید میتأک، استها   گزارش  وییه پاسخ، انشاا، کوتیا نهیچندگز

. است یریادگیف یتکال  افراد دریها کردی روبر یمبتن ،فرد یریادگی میپارادا دو دهه قبل،
 در "یریادگیتجربه " عنوان با ی کتابدر 1ستر مطالعات گوتنبرگ و النکانشر با این رویکرد

در درک ما از  کتاب نیا .)1984، 2ستلینت ویمارتون، هونسل و ا(  آغاز شد1984سال 
 و یریادگی درک از تغییرن ی اوجاد کرد ی ایادی بنیرییتغ ، سنجش خود فردو یریادگی

 دنیکشلش  به چا،ن کتابی برجسته ایژگیو.  شده استیسنجش تجربه خود فرد ناش
  ).1984، 3نیداهلگر(  بودشیها امدیپ فرد و یریادگی از یدگاه غالب و کمید

 یها امدی که پدادند نشان یزیت آمی موفقگونهبه ز ین) 1976، 1984( 4 مارتون و سالجو
) 1984( 5رامسدن.  استیریادگیف یت تکلیاز ماهرندگان یادگی از ادراک ی تابع،یریادگی
سؤاالت .  اشاره کردیریادگیف ی درک تکلین چگونگیی تعف دری تکلسنجش نقش به

، اعتبارش نسبت به آن ی بودن آن، اثربخشمناسب - سنجش فرد حول ی و اساسیمحور
به  نفوذ کرد؛ افراد یریادگی دیجدگوناگون مفهوم  یها  هی به سرعت در ال-یریادگیتجربه 
  .تغییر کرد، یفی از لحاظ کیریادگی یها امدی که پیا گونه

 ،یریادگیف ی تکالبه پرداختن ین سطوح گوناگون شناختی بپژوهشگران از یاریبس
 ی شناختیریکه در آن درگ( یکرد سطحین رویز بین تمایتر شید بیشا. شوند یز قائل میتما

 یری از درگییباال نسبتازان ی که در آن م ( استیکرد عمقی رو و)دهد ی میرو ینییپا نسبتا
تصور  فرد ،یریادگیف ی به تکلیکرد سطحیدر رو. )دهد ی مرخ یریادگی فیتکل با یشناخت

 حفظ مستلزم کرد عمدتاین رویا.  استیضرور آوردن همه معلومات ادی کند که به یم
  .  نظر استموردع ی وقایادآوریوار و  یطوط

. شود ی مربوط میریادگی فیتکلآموزان از   به ادراک دانش، موضوع مهمنیدوم
ف یک تکلیآموزان در قبال  کرد دانشی روکه ندا  نشان داده6رنگاردای پدانپژوهشگر

ف ی از تکلن تصور و درک آناه باشد، به نحویعمقا ی یکه سطح ، اعم از آنیریادگی
 اتادراک یمستندساز یدر پ تاکنون 1980 ه دهاز ، پژوهشگراننیا.  داردی بستگیریادگی

 1992 ،رامسدن  و1984مارتون و سالجو، به ( اند دهبوشان  یریادگیف یآموزان از تکال دانش
  ). دینگاه کن

                                                           
1 . Gothenburg and Lancaster                 2 . Marton, Hounsell and Entwistle 
3 . Dahlgren               4 . Saljo                5 . Ramsden                    6 . Phenomenographic 
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 )یابیو ارزش( ف سنجشیت تکلی ماه،اتادراکن ی ای در شکل ده عاملنیتر مهم
 دارد، یادآوریاز به حفظ کردن و ی نیابیف ارزشیآموز فکر کند که تکل اگر دانش. است
ف یکر کند که تکل فگر اگری دیاز سو. کند یاتخاذ مآن  با متناسب قای دقیکردیرو

 یابیارزا ی دانش یها  ر حوزهی، کاربستن در سا1یابی ل، برونیه و تحلی مستلزم تجزیابیارزش
 را انتخاب ا آن متناسب بیکردی است، روخاص یک چارچوب نظری براساس 2یانتقاد

ف یکرد در قبال تکلیآموز در انتخاب رو  متأثر ساختن دانشی برا،یابیقدرت ارزش. کند یم
  .ار قابل توجه استی بسیریگادی

 هدیا.  مطلوب است اییریادگی است که چه نوع نیا که طرح شد ی مسائلهشالود 
 ی سطحیریادگی هدی برخوردار است و با ایطوالن ی از قدمتیریادگیسطوح گوناگون 

 در . داردی، همخوانجای گرفتهن گستره یک طرف ایکه در  ) سادهیادسپاریف یتکال(
مستلزم شته و سطح باال قرار دااست که در ت یک فعالی یریادگین گستره، ی اگرید یانتها

 و یریادگین اهداف ی بیهماهنگ.  استی عمقیریادگی یعنیدن ی معنا بخشایمعنادادن 
  . ردی صورت گ به روش درستیابی که ارزشاست مفید ی وقتیابیف ارزشیتکال

 یفی تکلو یسطح است یادسپاری ازمندین که یفیکنند که تکل ین میی تعی چه عواملاما
) 1992(  رامسدن. شودتصور یعمق ، استنهیزمک یدن و کاربرد در یکه مستلزم معنا بخش

 ی قبلیریادگی از تجربه عناصر، از یق نظام کاملیآموزان از طر  که دانشبر این باور است
 یابیارزش ن عامل رای اما افزون بر آن مؤثرتر؛رندیپذ یس اثر میت تدریفی کبهمربوط 

ا یاز یک امتیا گرفتن ی عبور اخذ جواز ی معنابه  - یابیارزشف ی تکالدرقبول شدن . داند یم
 به وجود ی زمانمشکل ،نیبنابرا. شود ی محسوب مهدف آموزان د دانشی داز - ی عالنمره

ا با ی است نشدهکه آموزش داده   باشدی مستلزم عملکردیابیف ارزشید که تکلیآ یم
 ی در نظام آموزشیریادگی اهداف ای 3مقاصد. نیست مطلوب هماهنگ یریادگی یها امدیپ

  . مجبور کندحفظ کردن ها و    نامیادسپاری  را بهاشخاص است ممکن
  
  

                                                           
1 . extrapolation                 2. critical appraisal                    3. aims 
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، 2 سازندهیابیارزش:  قرار داده است ی طبقه کلچهار را در یابیارزش) 1988 (1ریدالندش
ن یدر ا. 5یصی تشخیابی و ارزش)یابیجا( 4ینیگزی جایابی، ارزش)یانیپا (3 جامعیابیارزش

رفته  سازنده و جامع مورد توجه قرار گیها یابی، ارزشی بنا به ارتباط موضوع،پژوهش
از که  برند ی میند، پشو یم سازنده رو به رو یابی ارزشفیتکلآموزان با   دانشوقتی. است
سازد تا عملکرد  ی م را قادرآنها ،ن موضوعیکنند و ا یافت میدربازخورد  عملکردشان جینتا

، ی و پریلیمورگان، دان، اور( ف مشابه بهبود بخشندیا تکلیف ی تکلهمانخود را در 
 کسان را داشته باشند،ی  فیلاک تآموزان فرصت بهبود عملکرد خود در دانش  اگر).2004
، یابیف ارزشیک تکلین حال اگر عملکرد در یبا ا.  نوع سازنده استاز  اصوالیابیارزش

.  خواهد بودیانیا پای از نوع جامع یابی ارزشف را نشان دهد،ی تکلآن عملکرد در مجموع
 ین است که گاهیمشکل ا. ستیر نیپذا بهبودیشود  ی تکرار نمیانی پایابی ارزشفیتکل

  .رندیگ ی را با هم اشتباه میانی سازنده و پایابی ارزش، معلماناوقات
در  به معلم یابی ارزشهوین شیا. شود یه مس استفادیان تدری سازنده در جریابیاز ارزش

ن یبراساس ا. کند یکمک م معنادار یریادگیدر تحقق  آموزان به دانشو س ی تدریطراح
ف خارج از یاز تکال.  خود برسدیها شود به هدف ی موفق م،روش، فرد به گونه مستقل

ف ی دادن به تکالرهبا نم.  سازنده استفاده کردیابیر منابع ارزشیتوان همانند سا یمدرسه م
 یرنده تا چه حد در جهت کسب مهارت برایادگیتوان مشخص کرد که  ی م،انجام شده

  .شرفت کرده استین شده پیی تعیها دن به هدفیرس
ن نقش مهم یرا چندید به دفعات انجام شود، زی سازنده بایابیارزش ،سیان تدریدر جر 

ت یآموز تقو  را در دانشیریادگی هزیدهد، انگ ی مآموز بازخورد دارد؛ به معلم و دانش
 خود ی آموزشیها تیکند تا فعال ی معلم فراهم مین امکان را برایتر ا کند، و از همه مهم یم

 گلوور و1988،  6 و گردلرینیگال(  معنادار منجر شودیریادگیم کند که به ی تنظیا را به گونه
  ).1990نگ،یو برون

آموز استفاده  مره دادن به دانش نی برایه عنوان منبعبتوان  می سازنده یابیج ارزشیاز نتا
 نیاول ا. کرد وجود داردین مورد دو رویدر ا.  معلم استهبر عهدتصمیم در این مورد  کرد؛

  داده نشودیا ها نمره  ف و تستی و تکالنهاا از معلمان، اگر به امتحیاری بسهدیکه به عق
، ) کوچکیها مرات مربوط به آزمونف و نی تکالینی در حد عالمت زدن و بازبیحت(

                                                           
1 . Delandsheere                   2. formative evaluation                3 . summative evaluation  
4.  placement evaluation       5 . diagnostic evaluation              6. Gallini and Gredler 
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 ین گروه، معلمانیدر برابر ا. شود یخته نمیبرانگت ی کسب موفقیبرا یآموز به حد کاف دانش
  سازندهیابیج ارزشین باورند که نتای آنان برا.کنند ی می جانبداریگریدگاه دیهستند که از د

کنند که در  یاستدالل من ین چنآنا. ردیآموزان قرار گ  دانشه نمرم دربارهی تصمیمبناد ینبا
د ی باج آن صرفایاز نتاآموزان کامل نشده است و  ش دانیریادگی سازنده، یابیان ارزشیجر
گلوور و ). 1988ر، یدالندش(  استفاده کردیریادگی یها  ییهات و نارسا ح اشتبای تصحبرای
 که یآموزان انش گرچه ضرورت دارد د،کرد دوم، معتقدندید رویی، ضمن تأ)1990( نگیبرون
 استفاده از د شوند، اماین و تمجی تحسیا دهند به گونه ی خود را انجام میف درسیتکال
  .ستی به عملکرد آنان مناسب نی رسمه اختصاص نمری سازنده برایابیج ارزشینتا

 هدانند که هرگز نمر ی سازنده می را موقعیابیف ارزشیک تکلی ،متخصصان از یبرخ
آموزان بخش اعظم  د که دانشیآ یش می پیت وقتین موقعیخطر ا. دنباش در کار یانیپا

 هیپاه و رفتن به یک پای گذر از ای یلی تحصمدرک  به کسبمعطوف خود را یها  تالش
انجام   کند کهفکرممکن است آموز   دانش،باشدن یی نهاهگر اگر نمریاز طرف د. کنند باالتر
 نمودن آن ی سازنده، اجباریابیارزشمردن  مهم شیک راه برای. دارد یتضرورچه  فیتکال

  .ا نمره داده نشودی شود نمره داده یف درسین که به تکالیاست، اعم از ا
 ی سازنده به طور عمده برایابیج ارزشی، از آن جا که نتا)1375( فیبه اعتقاد س

 رود، بهتر است یکار م  معلم بهی روش آموزشن نقایصییرندگان و تعیادگیشرفت ی پیوارس
ها در  توان از نمرات آزمون ی میط خاصین حال در شرایبا ا.  استفاده نشودیگذار نمرهبرای 
  . معلم استفاده کردی طرح آموزشیآموزان و اثربخش  عملکرد دانشیی نهایابیارزش

پایان دوره نامه  یا گواهیآموز نمره  ست که به دانشی ن سازنده، مقصود اینیابیدر ارزش
 در حد تسلط جلب یریادگی به آموز ن است که توجه معلم و دانشآ مقصود داده شود؛

ن یف معیک تکلی به حد تسلط در یابیزان دستی سازنده، مه مثال در مشاهدی برا؛شود
افته ی تسلط نآنهاآموز در  که دانشی ها شود و بخش ین مییتع) یادگرفتنیند یفرآ( یریادگی

  .شود ی مشخص میبه درست
سال، دوره  میان نیشود که در پا ی اطالق میابی ارزشی، به نوع1ع جامیابیاصطالح ارزش

شرفت، یزان پی میابینامه، ارزش ی گواهیرود و هدف آن نمره دادن، اعطا یکار م ا برنامه بهی
.  استیا طرح آموزشی یلی تحصه، دوریک برنامه درسی ییزان کارایق در میا تحقی

 یا برنامه درسی آموز، معلم  درباره دانشیداور جامع آن است که یابی ارزشیژگین ویتر مهم

                                                           
1 . Summative                                    
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ند یرد که فرایگ ی صورت می هنگاما آموزش خواهد بودـی یریادگی یی که براساس کاراـ
  .افته استیان یس پایا تدری یریادگی

شوند که مجموع  یدار م  را عهدهیفیتکلآموزان انجام   دانش، جامعیابیارزشدر 
 حتی اگر ،آموزان  الزم است به عملکرد دانشیگاه. کند ی میریگ  را اندازهنانعملکرد آ

 هص نمریتخص.  عملکرد نداشته باشند، نمره داده شودبهبود کار مجدد و ی برایفرصت
 یابی جامع و گاه به ارزشیابی به ارزش-ا در کل دورهی -یابی ارزشفیتکلک ی در یینها
مند و    نظامیریادگی یها  تیعال فرشتهک یان ی جامع، در پایابیارزش.  استمعروف 1یانیپا
. شود یمانجام شده، برگزار  طول دوره در سازنده یابیف ارزشیکه تکل نده و پس از آنیفزا
 آن پس از و است دهی در هم تنیریادگیس و ی تدریها  تیفعال سازنده با یابیارزشف یتکال
   .شود ی جامع وضع میابیارزشف یتکال

     

  ینه تجربیشی پ-ب 
 سازمان آموزش ی عمومه دوریتی و تربیلی تحصیابی سنجش و ارزشیارشناساداره ک

 و یسه نمرات مستمر، شفاهیمقا"  با عنوانی، پژوهش1382ن در سال یو پرورش استان قزو
 معلمان یده  نمرههویدر پژوهش مذکور، ش.  انجام داده است"یی سوم راهنمایانیآزمون پا

 شده یفن بررسو ، حرفهی، علوم تجربی، عربیمات اجتماعی، تعلیسیدروس زبان انگل
 یانیو پا) یمستمر و عمل(  سازندهیها  یابین منظور نمرات مربوط به ارزشیبد. است

سه یآموز مقا  دانش600در ) 1381 -1382 یلیان سال تحصی پایمربوط به امتحانات کتب(
 و ی کالسیها تیران در مورد فعالی، براساس نظر دب مستمریابینمرات ارزش. شده است

، یانی پایابی حاصل شده و نمرات ارزشیلیآموزان در طول سال تحص  دانشیرکالسیغ
  .ان سال محاسبه شده استی پاییآموزان در امتحانات نها براساس عملکرد دانش

 یها  یابیع نمرات ارزشی مربوط به توزیها  ف دادهیج حاصل از توصین نتایتر مهم
 یلین در سال تحصی استان قزویی راهنماهه سوم دوریز پاآمو  دانش600 یانیمستمر و پا

  :ر استی به شرح زآنها در مورد ی و استنباط آمار1381 -82
 بی به ترت،یانی مستمر و پایها  یابینمرات ارزش   نیانگی، میدر درس علوم تجرب: 1 

 در سطح یر از لحاظ آما ویانی پایابیبه نفع ارزش)  نمره21/2( آنها و تفاضل 54/6 و 33/4
  . معنادار است05/0

                                                           
1. Terminal 
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براساس امتحان (یانی مستمر و پایها  یابی نمرات ارزش  نیانگی، میدر درس عرب: 2 
 از  ویانی پایابیبه نفع ارزش)  نمره96/6( آنها و تفاضل 36/11 و 40/4 بیبه ترت) یشفاه

  . معنادار است01/0 در سطح یلحاظ آمار
 به یانی مستمر و پایها  یابی نمرات ارزش  نیانگی میمات اجتماعیدر درس تعل: 3 

 از لحاظ  سازنده ویابیبه نفع ارزش)  نمره32/2( آنها و تفاضل 21/14 و 53/16 بیترت
  . معنادار است05/0 در سطح یآمار

 یابیارزش" :انجام داد یگریمطالعه دین  استان قزوییدر مدارس راهنما) 1381( فروتن
 در 1380 -81 یلی در سال تحصیی اول و دوم راهنمایها  هی در پای آموزشیها تحقق هدف

 و ی درسیها  کتابیا براساس محتوایخ و جغرافیات، تاریاضی، ریدروس علوم تجرب
 به ی نمونه انتخابیها   گروههانداز. "یلی همان سال تحصیانیج امتحانات پای آن با نتاهسیمقا

ج مطالعه یخالصه نتا. وده استادشده بی یلیه تحصی نفر از دو پا1108 یا هیروش سهم
  :ر استیمذکور به شرح ز

 مربوط به درس یی اول و دوم راهنمایلیه تحصین عملکرد در هر دو پایتر فی ضع-1
 دروس یانی پایابیارزش( ا استیخ و جغرافین آن مربوط به دروس تاری و مناسب تریاضیر
  ).ر مربوط به سنجش محفوظات بوده استیاخ

 یها  یابی و ارزشیانین نمرات امتحانات پایرمن بی اسپیا تبه ریب همبستگیضر -2
ات اول و دوم یاضی، ر59/0 و 93/0ب ی اول و دوم به ترتی علوم تجربیها  مستمر در درس

 بوده 89/0 دوم یایخ و جغرافی تار و75/0 اول یخ و مدنی، تار11/0 و 13/0ب یبه ترت
  .است

آموزان در  ، عملکرد دانشیی راهنما اول و دومیلیه تحصی در دروس هر دو پا-3
ان سال یف تر از عملکرد آنان در امتحانات پای ضع،ادیار زی مستمر با اختالف بسیابیارزش
  . بوده استیلیتحص

 در یانیپا  مستمر ویها  یابی در ارزشی قبولیها  ج آزمون تفاوت نسبتی نتا-4
   .نی استان قزویی و روستایآموزان شهر دانش

 از لحاظ ییه اول راهنمای پایخ و مدنی، تاریاضی، ریس علوم تجرب  در درو1-4
  .معناست ی بیآمار
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 یه دوم از لحاظ آماری پایایخ و جغرافیه اول و تاری پای در دروس علوم تجرب2-4
  .است) یآموزان شهر به نفع دانش( معنادار
موزان پسر و آ  مستمر در دانشیها  یابی ارزشی قبولیها  ج آزمون تفاوت نسبتی نتا-5
   .دختر

 در ییه اول راهنمایآموز پا  پسران ودختران دانشی تفاوت نسبت قبول1-5
 یمعناست، ول ی بیات از لحاظ آماریاضی و ری مستمر در دروس علوم تجربیها  یابیارزش

  .است) به نفع گروه دختران( ا معناداریخ و جغرافیدر درس تار
 در ییه دوم راهنمایآموز پا دانشدختران   پسران وی تفاوت نسبت قبول2-5
در هر دو (  معناداریات از لحاظ آماریاضی و ری مستمر در دروس علوم تجربیها  یابیارزش

  .معناست ی بیر دروس از لحاظ آماری در سای ول،است) مورد به نفع گروه پسران
  

   پژوهشیضرورت اجرا
 ر، ضرورتی اخیها ال در سییدوره راهنماکردگان لیتحص  و ترکنیکثرت آمار مردود

 یدر نظر گرفتن نمره برا.  کرده استد را تبیینی جدی آموزشیها یمش ر خطییتغ
 است ییها  از راه حلیکیشود،  ی انجام میلیدر طول سال تحص که ی مستمریها یابیارزش

 یسنج و امکانن یی، تعپژوهشن ی اهدف.  به اجرا در آمده استن سال پیشیکه از چند
ن ی بر ا.است آنهاک از ی هر یگذارریتأثزان یسه میمقا و یبررس و دتریدج یها کار راه

 قرار ی مورد بررسیلی تحصیی دفتر آموزش و پرورش راهنمایشنهادیپ  هایکار راه، اساس
ن ییدر قالب آ یدباد متخصصان، یید بودن و تأی در صورت مفاین راه کارها ته است؛گرف
  .ب برسدی به تصویلی تحصهنام

  

 یاسروش شن

    جامعه مورد مطالعههانداز
 یلیان سال تحص  یپا یآموزان مردود   حاضر را کل دانش    مطالعه آماری جامعه از   یبخش

 ی رسـم  یبر اساس آمارها  . دهند  یل م ی تشک یی راهنما ه مختلف دور  یها    هی در پا  1382 -83
 مسـو و    اول، دوم،  یهـا     هیـ ر بزرگـسال مـردود شـده در پا        یـ آمـوزان غ    ، تعداد دانش  موجود
 نفـر   411326 مجمـوع  و در    141923 ،113167،  156236ب    یـ  کل کشور، به ترت    ییراهنما
 شـرکت   یلی تحـص  یهـا     هیـ ن پا ی که در امتحانات ا    یل کنندگان ی البته آمار ترک تحص    ؛هستند
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 و منـاطق    ی در نـواح   ی دولت ییتعداد مدارس راهنما  . شود  ین آمار اضافه م   یز به ا  یاند ن   نکرده
 و در   بـاب  4694، مخـتلط     بـاب  11793، دخترانـه     بـاب  12271نه   پسرا یی و روستا  یشهر

 در هـر مدرسـه      یمـردود آمار متوسط   ،توان گفت   یمن مبنا   یبر ا . ب است با 28758 مجموع
 5آمـوز و بـه طـور متوسـط       دانش 15 بایتقر یعنی نفر،   411326 : 28758 = 3/14 ییراهنما
 اول و دوم و سـوم       یها    عداد کالس  که ت  ی به شرط  البته( است یلیه تحص یآموز از هر پا     دانش

  ).فرض شودکسان یدر هر مدرسه 
  لی تحلواحد

 در یی مردود شده دوره راهنمایدیآموزان تجد  منتخب دانشگروه در مورد    مطالعهن  یا
ن یـ هـدف ا  . انجـام شـده اسـت      کشور   ینهاا است برای 1382-83 یلیتحصورماه سال   یشهر

ـ یی، چـه تغ   یلی مقررات تحـص    از ی برخ ریی تغ باآن است که     بررسی مطالعه  در عملکـرد    یرات
  .شود یم جادیآمار مردود شدگان اهش اکژه یو  به،آموزان دانشن ی ایلیتحص

  

  ب منتخمدارس نمونه و کل یها   گروهاندازه
 ،ی آموزش یها     و سرگروه  ، معلمان  مردود شده  آموزان   نمونه دانش  یها    گروهاعضا  تعداد  

 وارد شـده    1جدول    در ، منتخب کشور  ی دولت  مدارس ت و ی و جنس  یلیه تحص ی پا کیتفکبه  
، مستلزم انجـام    آنها مربوط به    یها  از و داده  ی مورد ن  یها   نمونه ه حداقل انداز  یگردآور.است

، ی مراحـل ادار   یانجـام مکاتبـات و طـ      ر  فعالیتهـایی نظیـ    بود؛مند   نظام یهاتیک رشته فعال  ی
 ی گـروه هـا    یرؤسا.   مدارس منتخب   به آنها یها  و دستور اجرا      ارسال پرسشنامه ها و فرم    

جـان  یآذربا(   استان منتخب کشور    9 آموزش و پرورش     ینهاا سازم یلی تحص یی راهنما هدور
  بلوچستان، تهران، فارس، کردسـتان     ستان و ی، خوزستان، س  ی، اصفهان، خراسان رضو   یشرق
 در یجـاد همـاهنگ  ی ای تماس با آنان برای کار انتخاب مدارس و برقراری سرپرست)النیو گ 
ل شـده را بـه عهـده        یـ  تکم یهـا   هـا و فـرم       به موقع پرسشنامه   بازگردادن و   لیافت، تکم یدر

 طرح  ی مجر ی ازسو ی مستمر یها  یریگیپها،    برای انجام بهینه فعالیت   ن،  یافزون برا . گرفتند
 وزارت آمـوزش وپـرورش صـورت گرفتـه          یلی تحـص  ییو کارشناس مسئوالن دفتر راهنما    

 . است
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آموزان مردود شده، معلمان   نمونه منتخب دانشیها  روه  تعداد گ.1جدول
  )گروه پاسخ دهندگان( تی و جنسیلیه تحصیک پای به تفکیو مدارس دولت

 کل مؤنث مذکر یلیه تحصیپا
 56 4 52 ه اولیدانش آموزان مردود پا
 21 11 10 ه دومیدانش آموزان مردود پا
 831 115 716 ه سومیدانش آموزان مردود پا

 908 130 778 آموزان مردود اد کل دانشتعد
 64 16 48 دهنده تعداد کل مدارس پاسخ

 458 36 422 تعداد معلمان
 70 15 55 ی آموزشیها   سرگروه تعداد

  

 ها   دادهیروش گردآور

ژه نمـرات   یـ  و ی آمـار  یهـا     ل فـرم  یـ  تکم ن طـرح، بـا    یـ از ا ی مورد ن  یها     از داده  یبخش
 یی دفاتر راهنما  یکارشناسان اعزام . ن شده است  یورماه تأم یآموزان مردود شده در شهر      دانش
 مراجعه به دفاتر امتحانات مدارس در سال         با نهااورش است  آموزش و پر   ینهاا سازم یلیتحص
ک یـ . انـد   کـرده  یل و گـردآور   یـ ن شـده را تکم    ی تدو یها     ، اطالعات فرم   83–84 یلیتحص

 از  یگروه معلمان مدارس منتخب و برخ      ز در ین)  پاسخ -از نوع بسته   (یا   ماده 61  پرسشنامه
ـ  یب همـاهنگ  یر ضـرا  ی مقـاد  . اجرا شـده اسـت     مربوط مناطق   ی آموزش یها    سرگروه  ی درون

 اسـتاندارد   ی کرونبـاخ و خطـا     یل دهنـده پرسـشنامه بـه روش آلفـا         ی تـشک  یمجموعه هـا  
  .   وارد شده است2 ، به اختصار در جدولآنها  مربوط به یریگ اندازه
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ل دهنده پرسشنامه نظر ی تشکی بخش های درونیهنگهماب ی ضرا.2جدول 
   استان کشور9 و معلمان منتخب ی آموزشیها  از سرگروهیسنج

 یابی مورد ارزشیمقوله ها
  تعداد
 سؤال

سرگروه 
  یآموزش

)se   (rtt 

  معلمان
)se   (rtt 

 ی از محتوایامتحان یها موافقت با طرح سؤال
 س شده در هرنوبتیتدر

11 )28/3  (814/0 )42/3  (804/0 

 مستمر در یابیموافقت با دخالت دادن نمرات ارزش
 ور ماهی شهریانیجه امتحانات پاینت

7 )33/2  (792/0 )62/2  (767/0 

   از ییموافقت با حذف امتحان نها
 ییه سوم راهنمایپا

25 )72/4  (926/0 )24/5  (919/0 

 یی دفتر راهنمایشنهادی پیکارها  راهبا یموافقت کل
 ی کاهش آمار مردودی برایلیحصت

8 )49/2  (827/0 )70/2  (775/0 

          se  :یری استاندارد اندازه گیخطا

  rtt)  : آلفا کرونباخ( ی درونیهنگب همایضر

هـا در حـد مطلـوب        ل دهنده پرسشنامه  ی چهار بخش تشک   ی درون یب هماهنگ ی ضرا    *
  .بوده است

 یهـا   از روش  ، شـده  ی گـردآور  یهـا     ل داده ی تحل یبرا. ها    ل داده یه و تحل  یروش تجز 
 تک  ی آمار یها   آزمون :داده ها از این قرار بود     . استفاده شده است   یف و استنباط آمار   یتوص
سه ی مقا ی برا یری تک متغ  tسه دو گروه مستقل،     ی مقا یودنت برا ی است t ،ی مجذور کا  یریمتغ

ک گـروه در دو حالـت   یـ سه نمـرات همبـسته   ی مقایودنت برای استt و  یبا حد نصاب قبول   
  . ی نمرات ثبت شده و فرضیسه دو سری مقایبرا

  

  ها افتهیخالصه 
   پژوهش3 تا 1 شماره یها پاسخ پرسش
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ـ   70 از   یپرس حاصل از نظر   یافته ها ی: الف  اسـتان منتخـب     9 یسرگروه آموزش
  :کشور
، )ا دوم یاول  (س شده در هر نوبت    ی تدر ی از محتوا  یدر مورد طرح سؤاالت امتحان     : 1

  .نظر هستند ی ب درصد8/45 و درصد مخالف1/17 موافق،  درصد1/37
  درصـد 4/51 ورماه،ی مستمر در امتحانـات شـهر  یابیر دادن نمرات ارزش یدر مورد تأث     :2
  .نظر هستند ی ب درصد30و  درصد  مخالف 6/18موافق، 
 درصـد    4/41 موافـق،    درصـد 6/18،  ییه سوم راهنما  ی از پا  ییبا حذف امتحانات نها   : 3
  .نظر هستند ی بدرصد40 و مخالف
 یل مردودی تقلی برایلی تحصییکار مطرح شده توسط دفتر راهنما در مورد سه راه: 4
  .نظر هستند ی ب درصد30 مخالف و  درصد7/55 موافق، درصد3/14آموزان،  دانش

  

به جز  (معلم هشت استان منتخب    458  از یپرس   حاصل از نظر   یها  فتهیاخالصه  : ب
  )  استان تهران

، )ا دوم یاول    (س شده در هر نوبت    ی تدر ی از محتوا  یدر مورد طرح سؤاالت امتحان     : 1
  .نظر هستند ی ب درصد1/44 مخالف و درصد2/16 موافق،  درصد7/39

  درصـد  11/56ورماه،ی مستمر در امتحانات شهر    یابیر دادن نمرات ارزش   یدر مورد تأث     :2
  .نظر هستند ی ب درصد17/28 و   مخالف درصد73/15فق، موا

 1/35 موافق،  درصد5/22، ییه سوم راهنمای از پاییدر مورد حذف امتحانات نها: 3
  .نظر هستند ی ب درصد4/42 و   مخالفدرصد
ل آمار ی تقلی برایلی تحصیی مطرح شده توسط دفتر راهنمایدر مورد راه کارها: 4
  .نظر هستند ی ب درصد36 مخالف و  درصد2/50 موافق،  درصد8/13آموزان،   دانشیمردود
 یکسانی درمورد   یکا مجذور ی برازندگ ییکوی ن یری تک متغ  یها  ج حاصل از آزمون   ینتا
 یلی تحـص  ییمخالفت با سه  راه کـار دفتـر راهنمـا          / در موافقت     ی آموزش یگروه ها   نظر سر 

مـشاهده   ی ها ین فراوان ی،  ب  کارهاک از راه    ی نشان داد که در هر       ی کاهش آمار مردود   یبرا
  .ز صادق استیج در مورد معلمان نین نتایا. موافقان و مخالفان تفاوت وجود داردشده 

 کـه نظـر   ز نشان داد  ی آنان ن  یها   پاسخ یازات در نظر گرفته شده برا     ی متوسط امت  یبررس
  . است   به صورت نه موافق و نه مخالفیشنهادیهر دو گروه در مورد هر سه راه کار پ
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   پژوهش4پاسخ پرسش شماره 
ج ی استفاده شده که نتـا     ی ، از چند روش محاسبات     4 جواب دادن به پرسش شماره       یبرا

  :  ر استی به شرح زآنهاحاصل از 
 اول،  ی و مستمر نوبـت هـا      یانی پا ی ها یابیسه متوسط کل نمرات ارزش    یمقا: الف

 یی اول، دوم و سوم راهنما     یه ها یآموزان منتخب مردود شده پا      ورماه دانش ی و شهر  دوم
  د شدهیدر دروس تجد

 و  کـرده ور ماه شـرکت     یه اول که در امتحانات شهر     یآموزان پا   ن نمرات دانش  یانگیم: 1
 نوبـت اول    یانی پا ی ها یابین نمرات ارزش  یانگی و م  71/3 ن دروس ی در کل ا   ،اند  مردود شده 

، 56/5، 17/7 ب یوس به ترتن دری مستمر نوبت اول و دوم آنان در ا    ی ها یابیدوم و ارزش   و
 ،یریـ پس از معـدل گ    مستمر دو نوبت،ی هایابیاگر نمره ارزش . بوده است67/9 و 31/10

 خواهـد   85/6ن گروه برابر بـا      ین نمرات ا  یانگیورماه دخالت داده شود، م    یدر امتحانات شهر  
خالـت  ورماه د ی مستمر نوبت دوم در امتحانـات شـهر        یابی ارزش هن اگر فقط نمر   یچن  هم. شد

ن نمـرات کـل دروس      یانگی، م )آنهاک از   ی هر   ی برا یبا درنظر گرفتن سهم مساو      ( داده شود 
  . خواهد شد71/6 آنان برابر با یدیتجد

 و کـرده شـرکت   وریه دوم  کـه در امتحانـات شـهر         یآموزان پا   ن نمرات دانش  یانگیم: 2
 ی هـا  یابیات ارزشـ  ن نمـر  یانگی و م  06/3د شده برابر با     ی در کل دروس تجد    ،اند  مردود شده 

ن دروس بـه   یـ  مستمر نوبـت اول و دوم آنـان در ا          ی ها یابی نوبت اول و دوم و ارزش      یانیپا
 پـس     مستمر دو نوبـت،    ی ها یابیاگر نمره ارزش  .  بوده است  03/9 و   1/10،  6/5،  9/7ب  یترت

 ن گروه برابر باین نمرات ا یانگیورماه دخالت داده شود، م    ی در امتحانات شهر   ،یریاز معدل گ  
 مـستمر نوبـت دوم در امتحانـات         یابی ارزشـ  هن اگـر فقـط نمـر      یچنـ   هـم .  خواهد شد  25/6
ن یانگیـ ، م )آنهـا ک از   ی هر   ی برا یبا درنظر گرفتن سهم مساو      (ورماه دخالت داده شود   یشهر

  .  خواهد شد04/6 آنان برابر با یدینمرات کل دروس تجد
 و  ور شـرکت کـرده    ی شـهر  ه سوم کـه در امتحانـات      یآموزان پا   ن نمرات دانش  یانگیم: 3

 ی هـا  یابین نمـرات ارزشـ    یانگیـ  و م  5د شده  برابر بـا       ی در کل دروس تجد    ،اند  مردود شده 
ن دروس بـه  یـ  مـستمر نوبـت اول و دوم آنـان در ا   ی هایابی نوبت اول ودوم و ارزش  یانیپا
 مـستمر دو    ی هـا  یابیاگـر نمـره ارزشـ     .  بـوده اسـت    8/11 و   5/5،4/10،  5/8ب برابر با    یترت

ن یـ ن نمرات  ا   یانگیورماه دخالت داده شود، م    ی در امتحانات شهر   ،یریپس از معدل گ     نوبت،
 مـستمر نوبـت دوم در   یابی ارزشـ هن اگـر فقـط نمـر   یچن هم.  خواهد شد  06/8گروه برابر با    
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، )آنهاک از   ی هر   ی برا یبا درنظر گرفتن سهم مساو      ( ورماه دخالت داده شود   یامتحانات شهر 
  . خواهد شد42/8 آنان برابر با یدیتجدن نمرات کل دروس یانگیم

 یهـا  که دخالت دادن نمره  دهدینه نشان مِین زم یدست آمده در ا     ج به ی نتا ، در مجموع 
ور ماه حدود سه نمره     ی به نمرات امتحانات شهر    ، مستمر، به طور متوسط    یابیمربوط به ارزش  

ک یـ  نزد 7 به عدد    یتا حد ر را   یین تغ یدست آمده از ا     ع نمرات  به   ین توز یانگید و م  ی افزا یم
 از امتحـان شـوندگان      ی برخـ  ین روش، فرصت استفاده از تک ماده را بـرا         یاتخاذ ا . کند  یم

 هنمـر ( ی از آنان قادر به کسب حد نصاب قبول        یکند و ممکن است تعداد      یف فراهم م  یضع
  .شوند) 10

ـ ن کل نمرات دروس تجد    یانگیسه دو به دو م    یج مقا ینتا: ب     مـردود شـدگان  یدی
  ورماهی مستمر در دو نوبت و شهر ویانی پای هایابیک ارزشی تفکبه ،ییه راهنمادور

آمـوزان     منتخب دانش  ی گروه ها  یدی کل نمرات دروس تجد     نیانگیسه دو به دو م    یمقا
ک در  یـ  در کـل کـشور، بـه تفک        یلی تحـص  یی مختلف دوره راهنمـا    یه ها یمردود شده از پا   

بـه دسـت     یهـا   ور ماه و نمره   یول و دوم و شهر     ا یمستمر نوبت ها    و یانی پا ی ها یابیارزش
 دفتـر  اتشنهادیـ  پبراسـاس ( آمـوزان  ور مـاه دانـش  یر در نمرات شهر  ییجاد تغ ی ا آمده پس از  

  t، بـا اسـتفاده از آزمـون         )ی جهت کاهش آمار مردود    یلی تحص ییآموزش و پرورش راهنما   
ن یمهم تـر  . ته است صورت گرف ) نا مستقل (  نمرات همبسته   نیانگیسه م ی مقا یودنت برا یاست
  :ر استین محاسبات به شرح زیدست آمده از ا ج بهینتا

 اول و دوم در ی مـستمر نوبـت هـا   ی هـا یابیدر صورت دخالت دادن نمرات ارزش   : 1
ن و انحـراف اسـتاندارد      یانگیـ ، م )کیـ  هر ی بـرا  یبا درنظرگرفتن وزن مساو   ( ورینمره شهر 

 و سـوم      88/1 و   25/6 ، دوم    1/ 66 و   85/6 اول   یها  هیب در پا  ید به ترت  یع نمرات جد  یتوز
د در  یـ  و جد  ی نمـرات اصـل     نیانگیـ  م  بـین  هتفاوت مشاهده شد  .   خواهد شد   13/2 و   07/8
دار  ی معنـ  ی از لحـاظ آمـار     ی  و همگـ    0/3 و   2/3 ،   1/3 بی به ترت   و سوم   اول، دوم  یها  هیپا

 ی هـا یابیزشـ  که پس از دخالـت نمـرات ار      ،ور ماه ید شهر یدر تمام موارد، نمره جد    . است  
  .تر است شی ب،مستمر در دو نوبت حاصل شده

با درنظـر   ( ور ماه ی مستمر نوبت دوم در نمره شهر      یابیدر صورت دخالت نمره ارزش    : 2
د یـ ع نمـرات جد یـ ن و انحـراف اسـتاندارد توز      یانگیـ ، م )کیـ  هر   ی برا یگرفتن وزن مساو  

 و 42/8 و سـوم  92/1 و 04/6، دوم  81/1 و   71/6 اول   یهـا   هیـ ب در پا  یدست آمده به ترت     به
ثبـت شـده در     (وری شـهر  ی نمـرات اصـل     نیانگیـ مبـین    هتفاوت مشاهده شد  . شود  ی م 50/2
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  4/3 ، و 0/3 ،  0/3ب برابر بـا     ی و سوم به ترت     اول، دوم  یها  هید، در پا  یو نمرات جد  ) کارنامه
  . دار است ی معنید و از لحاظ آماری به نفع نمره جدآنها یو همگ
ورماه در کـل دروس  ی مـستمر نوبـت اول و شـهر      یابی نمرات ارزشـ    نیانگیتفاوت م : 3
 یابیبه نفع ارزش    (4/5 و    7 ،   6/6ب برابر با    یو سوم  به ترت     اول، دوم    یها  هی  در پا   یدیتجد

ـ       . دار اسـت    ی معنـ  ی از لحاظ آمـار    یو همگ ) مستمر نوبت اول   ن یتفـاوت مـشاهده شـده ب
 یدیـ ورماه در کل دروس تجدیمتحانات شهر مستمر نوبت دوم و ا  یابی نمرات ارزش   نیانگیم

 مـستمر  یابیبـه نفـع ارزشـ    (8/6 و  6 ، 9/5ب برابر با ی و سوم  به ترت      اول، دوم  یها  هیدر پا 
  .دار است ی معنی از لحاظ آماریو همگ) نوبت دوم

ـ  یی دوره راهنمـا   یلیه تحـص  یـ ک از سـه پا    یـ توان گفت که در هر        یدر مجموع م   ن ی، ب
 یهـا تیفعال  یابیور مـاه و نمـرات حاصـل از ارزشـ          ی امتحانات شهر  آموزان در   عملکرد دانش 

  . وجود نداردی، شباهتآنان یر کالسی و غیکالس
 در  یی راهنمـا  در دوره آموزان مردود شده      ن نمرات دانش  یانگیسه م یمقاج  ینتا: پ  

 مـستمر در امتحانـات      ی ها یابیپس از دخالت دادن نمرات ارزش      ،تجدیدیکل دروس   
  یحدنصاب قبولورماه با یشهر

  به ) 10مره  ن(یدست آمده با حد نصاب قبول       سه نمرات به  یج حاصل از مقا   یخالصه نتا 
  :ر استی به شرح زیودنت تک نمونه ای است tروش آزمون 

،  اول یه ها ی در پا  ورماهی شهر تجدیدی در کل دروس     گانن نمرات مردود شد   یانگی م :1
 بوده و به مراتـب کمتـر از حـد           5 و   06/3،    71/3ب برابر با    ی به ترت  یی و سوم راهنما   دوم  

  . استینصاب قبول
 یها یابیدست آمده از دخالت دادن متوسط نمرات دو نوبت ارزش            به ینمرات  فرض  : 2
 یه هـا  یـ ور مـاه آنـان، در پا      ی شهر یدیدر نمره امتحانات دروس تجد     گان مردود شد  مستمر
  بوده و به مراتب کـم      061/8 و    253/6 ،   85/6ب  برابربا    ی به ترت  یی و سوم راهنما   ، دوم اول

  . استیتر از حد نصاب قبول
 مـردود    مستمر نوبـت دوم    یابی از دخالت نمرات ارزش    د حاصل ی جد ینمرات فرض : 3

 و   اول ، دوم     یه هـا  یـ ور مـاه آنـان، در پا      ی شهر یدیدر نمره امتحانات دروس تجد     گانشد
تر از حد     بوده و به مراتب کم     419/8 و 044/6  ،      711/6با   ب  برابر  ی به ترت  ییسوم راهنما 
  . استینصاب قبول
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  پژوهش 5پاسخ پرسش شماره 
ش سـهم   ی و افـزا   یانیـ  پا ی هـا  یابیر کـاهش سـهم ارزشـ      یزان تـأث  ی م یبه منظور بررس  

 یهـا   ، نمـره  آنهـا  ی بـرا   درصـد  60 و    درصـد  40 قائل شـدن سـهم       و مستمر   یها یابیارزش
 ک از دروس  یـ ان مـردود شـده در هر      آمـوز    و مستمر دو نوبـت دانـش       یانی پا یها یابیارزش

 با احتساب وزن    یعنی یط معمول یع نمرات آنان در شرا    یدر ابتدا توز  .  استخراج شد  تجدیدی
ور مـاه   یشهر  در ک از دروس امتحانی   ی هر   ی برا یانیپا  مستمر و  یها یابی ارزش ی برا یمساو

رد نظـر دفتـر     ه مو ی توص ،در مرتبه بعد  . به دست آمد  ن دروس   یو معدل کل نمرات آنان در ا      
اد در اعـد  )  درصـد  60 و    درصـد  40( اد شـده  یـ  یر وزن ها  ییجاد تغ ی ا با یلی تحص ییراهنما

و  آمـد   بـه دسـت   هر درس و کل دروس مذکور ید برایع نمرات جدی و توز استخراج شد 
آمـوزان مـردود       نمونـه دانـش    ی گـروه هـا    یدیـ ا تجد ی ی درمورد قبول  یم فرض ی تصم یمبنا

  . مختلف قرارگرفتیلی تحصیها هیمنتخب در پا
 و مـستمر در دو      یانی پا یها  یابی ارزش ی برا  درصد 60 و    درصد 40ر وزن   ییدر مورد تغ  

اند،   مردود شدهآنهاور ماه در ی که شاگردان در امتحانات شهر   ی دروس یک برا ینوبت، به تفک  
ج حاصـل شـده در      ی بر اساس نتا   ی و فرض  یط معمول ی نمره در شرا   یسه دو سر  یپس از مقا  

 یدیـ  نمرات با توجه به معدل کل دروس، آمـار تجد          یر فرض ییتوان گفت که تغ     یممجموع  
 بـه    درصـد  2/95ه دوم از    یـ ، در پا   درصد 6/53 به    درصد 7/68ه سوم را از     یخرداد ماه در پا   

ن مبنـا  یـ بـر ا .  دهـد ی کاهش مـ  درصد9/83 به  درصد1/91ه اول از ی، و در پا    درصد 5/90
 هی، در پا   درصد 1/15 سوم   هی تواند در پا   یر مذکور م  ییاد تغ جیتوان ادعا کرد که احتماال ا       یم

 از آمار مردودشدگان بکاهـد و بـه آمـار     درصد 2/7زان  ی اول به م   هی، و در پا    درصد 7/4دوم  
آمـوزان     دانـش  ه اسـت کـه همـ      یجـه در حـال    ین نت یـ  ا –د  یـ فزایقبول شدگان خـرداد مـاه ب      

 به عنوان مردود    یابر با حد نصاب قبول    اوردن نمره بر  ین مطالعه، به علت ن    ی در ا  کننده  شرکت
  .افته اندی باالتر ارتقاء نیلیه تحصیور ماه اعالم شده و به پایدر شهر
 _ مـاه  خـرداد د  یـ  جد یفرضـ  نمرات نیانگیمن پژوهش، محاسبه    ی است که در ا    یگفتن

 ی درصـد بـرا    40ص وزن   ی درصد و تخص   60وزن    با یابیارزش نمرات دادن دخالت پس از 
 یلی تحـص  یه هـا  یـ  پا یآموزان مردود   دانش منتخب   یها  فقط در گروه   – یانیپا یهایابیارزش

 محاسـبه شـده اسـت و بـه           آنـان  تجدیدی در کل دروس     یلی تحص ییمختلف دوره راهنما  
  .دیبهبود خواهد بخش یبه نسبت باالتر را یدیآموزان تجد اد نمره دانشیاحتمال ز
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    پژوهش6پاسخ پرسش شماره 
 در  7 هشرط کسب نمر  ده گرفتن   ی، ناد     ی کاهش آمار مردود   یبرا یشنهادیک راه کار پ   ی

  مـستمر نوبـت دوم     یابی دادن نمـره ارزشـ     دخالـت    ی بـرا  یی راهنما سومه  ی پا یانیامتحان پا 
.  اسـت ) یلی تحـص  یی و راهنمـا   یینامـه امتحانـات دوره ابتـدا        نیـی  آ 2 ماده 3 تبصره   حذف(

ن مطالعـه بـوده     یـ گر ا یرداد ماه، هدف د   جه امتحانات خ  یه در نت  ین رو ی ا ریتأثزان  یسنجش م 
  . است

ه یـ آموزان مـردود شـده در پا        ن دانش ی جواب دادن به پرسش ششم پژوهش، از ب        یبرا
 بـوده   7 مختلف کمتـر از      یها نوبت دوم آنها در درس     یانی پا یابی ارزش ه که نمر  یسوم، کسان 

 مستمر نوبـت دوم  یابی بدون دخالت نمره ارزشیعنی ، آنانیک بار نمره قبلی. انتخاب شدند 
 مستمر نوبت دوم، که یابی ارزشه پس از دخالت نمر    آنها ید و فرض  ی جد یها  و بار دوم نمره   
  . محاسبه شد، در خرداد ماه  استی قبولید برایم جدیمالک اخذ تصم

 یابیک از دروس، دخالت نمـره ارزشـ       یچ  ی در ه  ن محاسبات مشخص کرد که    یجه ا ینت
 7 بـه عـدد   ینتوانسته است سطح نمرات را حتـ  خرداد ماه ییمستمر نوبت دوم در نمره نها   

ر در  یین تغ ی ا ،گریبه عبارت د  . بتوانند از تک ماده استفاده کنند     گان  شد  تا مردود  ک کند ینزد
ست و فقـط  یـ  دارند، چنـدان مـؤثر ن  یفیار ضعی بسیلیعملکرد تحص ، که   مورد گروه مذکور  

 شـده،    دیـ آمـوزان تجد     از دانـش   یکمـ  از آنان و درصد      یار کم ی تعداد بس  یممکن است برا  
  .  و کسب نمره باالتر را فراهم کندامکان استفاده از تک ماده

  

  ها افتهی ریتفس
 منـاطق و  ی آموزشـ یگـروه هـا    منتخبان سـر  ی مثبت و منف   اتل نظر یه و تحل  ی تجز -1

 درمـورد کاسـتن از      یلی تحـص  یی دفتر راهنما  یشنهادی پ یکارها  معلمان مدارس نسبت به راه    
پـژوهش حاضـر     دیگـری از     بخـش  ،یلین دوره تحـص   ی مختلف ا  یها  هی در پا  یر مردود آما

 کـه توجـه     کردد اذعان   ی آنان با  یل پاسخ ها  یدست آمده از تحل     ج به یصرف نظر از نتا   . است
ـ  یریادگی – یاددهی یها  تیمخالف مشارکت کنندگان در فعال    / به نظر موافق     تـر بـه     شی، ب

ـ     یا منف یمنظور کسب اطالع  از نگرش مثبت         ن یـی ه آیـ  اولیس هـا یش نـو  ی آنان نسبت به پ
ن حـال   یدر عـ  . د و احترام گذاردن به نظر آنان صورت گرفته اسـت          ی جد یلی تحص یها نامه
ب ی تـصو  یم بـرا  ی تـصم  ی مبنا یی به تنها  ین نظرپرس ی از ا  ج حاصل ید اعتراف کرد که نتا    یبا
 یهـا   افتهی موجود،   یمتون علم   مانند گریرد و اطالعات مستند د    یگ  یها قرار نم    ن نامه یین آ یا
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 و ن مطالعـه یـ  ایج حاصل از اجـرا یپژوهش ها و نظر متخصصان خارج و داخل کشور، نتا       
  .دشو ی محسوب می پژوهش، مکمل مناسبیطرفانه مجر ی بینظرها

 ینهاا و معلمان اسـت ی آموزشی دو گروه منتخب سرگروه هایاز شمارش پاسخ ها  -2
) آنهـا  تفاوت بودن    یا ب ی(   هر دو گروه     درصد 40 .دست آمد ی به    مشابه یج نسبتا نتاکشور،  

 ،ی در مورد کاهش آمار مردود     یلی تحص یی دفتر راهنما  یشنهادی پ ینسبت به تمام راه کارها    
 آنـان  ن کـه احتمـاالً  یـ اول ا: ز ربط دادیتوان به چند چ ین موضوع را م یا. ایی دارند خنثنظر  
ل دانش آموزان شـرکت     یند ادامه تحص  ی فرا یاز آسان س   درباره یریگ می تصم  نیستند در  لیما

دوم . واگذار کننـد   ه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش     برا  ن امر   یادهند    یح م یترج و   کنند
 بـر    در ییآمـدها   ی چه پ  یلی تحص یها  نامه  نییرات در آ  یین تغ یجاد ا یدانند ا  ین که چون نم   یا

  .ستندی ن ل به اظهار نظر در مورد آنی، مادارد
  
 مـستمر و    یهـا  یابیور و ارزشـ   یآموزان مردود شده در امتحانات شهر       دانشه  این ک  -3

  : ل باشدی، ممکن است به چند دلنتایج متفاوتی کسب می کنند یانیپا
  .ص نداده باشدیآموزان را درست تشخ  دانشییاحتمال دارد معلم توانا) 1(
 در دسترس نبودن    طرخاژه به   یوه   ب ،ینی تکو یابی و اعتبار ارزش   یاحتمال دارد روای  ) 2(

  . روبه رو باشدی شده با مشکالت اساسیقواعد و دستورالعمل روشن و اعتبار بخش
 را بـا    ی امتحانات کالسـ   یها ا ورقه یف آسان داده باشند     یاحتمال دارد معلمان تکال   ) 3(

  . ح کرده باشندیاغماض تصح
  .  باشدیانیا امتحانات پهایپرسشبا  متفاوت کامالس یان تدریاحتمال دارد جر) 4(
 فـراوان مربـوط بـه       یها و استرسـ   یانی امتحانات پا  یار رسم یاحتمال دارد جنبه بس   ) 5(

 ین آمدن عملکرد افراد نـسبت بـه حـد و سـطح واقعـ              ییها، موجب پا   یرقابت با هم کالس   
  .شان شودیها آموخته
  .ر سؤال باشدیماه ز وری و شهریانی و اعتبار امتحانات پایاحتمال دارد روای) 6(
آمـوز    دانـش باشد کـه     علت    این تواند به  یز م یورماه ن یف در شهر  یج ضع یکسب نتا ) 7(

ـ    کند مدرسه) مانند برنامه روزانه    (یت درس ی تقو یها  در کالس  مجبور نیست  س ین تـدر  ی و ب
  . افتد میفاصله در مدرسه و حضور در جلسه امتحانات 
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 در امتحانـات    یچ گونـه آمـادگ    ید شـده بـدون هـ      یآموزان تجد   ممکن است دانش  ) 8(
  .ور ماه شرکت کرده باشندیشهر

 هور ماه و منظـور کـردن نمـر        ی امتحانات شهر  بانی فراوان غا  با توجه به تعداد نسبتا    ) 9(
د از شـرکت در     یتـوان عامـل تـرس و اضـطراب شـد            ی آنـان، مـ    یلی تحص هصفر در کارنام    

  .ل دانستیف دخیج ضعین نتایامتحانات سرنوشت ساز را در کسب ا
  

  بحث 
   کشوریآموزش عملکرد نظام ت ویفیک نانه از وضعیب  واقعیابیشورت ارزضر

                ی ابتـدای  هت آنـان در دور    یـ نـده، بـه موفق    یآمـوزان در آ      دانش یلیشرفت تحص یاساس پ 
 و  یلیت و عملکرد تحـص    ی در مورد وضع   یکسب آگاه .  دارد یبستگ) یلی تحص ییو راهنما (

 و  شـدن مردود. ار باال برخوردار است   یت بس یه، از اهم  نین زم ی موجود در ا   یها  جبران ضعف 
ک یـ .  از کشورها است   یاری در بس  ی جد یها   از معضل  یکی ،یی ابتدا هل در دور  یترک تحص 

 است که از    یآموزان، استفاده از اطالعات      دانش یریادگی یها  ییص نارسا ی تشخ ی مهم برا  راه
هر چنـد کـه     .  به دست می آید    ییان دوره ابتدا  ی در پا  یصی تشخ ی سراسر یها   آزمون یاجرا

ر یـ ار د ی را بـس   مـسائل ل موانع و    ین قب ی رفع ا  ی الزم برا  یکارها   راه  ز،ی ن ی سراسر یها  آزمون
  ).1991 و همکاران، د، ورسپوریالکه( کنند یعرضه م

ت و  یـ فی از وضـع ک    ینانه ا ی واقع ب  یابی، ارز یلیج عملکرد تحص  یاطالعات مربوط به نتا   
هـشت  .  دارد ین اطالعات مصارف گونـاگون    یا. کند  ی فراهم م   کشور یعملکرد نظام آموزش  

 مـستمر بـر     1نظـارت ) 2،ی آموزشـ  یها  یاستگذاریت س یهدا) 1: ند از    ا  عبارت آنهامورد از   
 3یت و راهبـر   یریمـد ) 4،  2انـه ی واقـع گرا   ی و عرضـه اسـتانداردها     یمعرفـ ) 3استانداردها،  

جـاد نظـام    یا) 6 آمـوزان،   انـش  د یلیشرفت تحـص  یـ ش پ یافزا) 5م معلمان،   ی مستق یها  تالش
 یاسـ ی مباحثـات س   یبرقـرار ) 8  و ی عموم یها  یش سطح آگاه  یافزا) 7 مناسب،   ییپاسخگو

  . دست آمده براساس اطالعات به
  

  ن انواع سؤالیتدو  وینه طراحیضرورت آموزش به معلمان در زم
 یت هـستند و معلـم نمـ   یـ  پرجمع در کشور ما عمومـا ی مدارس دولت یها  چون کالس 

 و  یآمـوزان و اقـدامات اصـالح         کـل دانـش    یریادگیـ  یهـا   ییص نارسـا  یتـشخ برای  د  توان
                                                           

1. Monitoring                2.realistic                       3. steering   
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                   ینــی عیهــا ، اســتفاده از انــواع ســؤالکنــد صــرف یوقــت کــافنــه ین زمیــ در ایمــشارکت
 از  یابی سـنجش و ارزشـ     یبـرا )  پاسخ -کوتاه  ( ینیر ع یو غ ) یا نهی پاسخ و چند گز    -بسته  (

. از دارد یـ  ن یادیـ ها بـه مهـارت ز       ن سؤال ین ا یطرح و تدو  . استضروری   آنان   یها  آموخته
  . طرح کردی مناسبیها  توان سؤالینه نمین زمیبدون آموزش در ا

 یابی که به غلط به عنوان ارزشـ       ، و مرحله به مرحله    یاپیاگر فرد در امتحانات کوتاه و پ      
عالوه بر احـساس       ممکن است  حاصل نکند،    یتی شود، موفق  یاد م ی آنهااز  ) مستمر(ینیتکو

ل از دسـت    ی ادامـه تحـص    ی بـرا   را  مثبت خود  ی درون یها  زهیشکست مکرر، انگ   و   یخستگ
 بهتر و   ندهی داشتن آ  ید خود برا  ی ام زار شود؛ ی خود ب  یها  مدرسه و همکالس     از معلم،    بدهد؛

ست از  یـ  نامناسـب و ناشا    یکنـد و رفتارهـا      بدهد؛ مدرسه را ترک      توأم با رفاه را از دست       
  ... . ودهدشان خود ن
  

   ییه سوم راهنمای از پایی حذف امتحان نهایب احتمالیا و معایمزا
، ییه سـوم راهنمـا    یـ  از پا  یین مطالعه نشان داد کـه بـا حـذف امتحانـات نهـا             یج ا ینتا
گروه نظر، و   ی ب  درصد 40  مخالف،     درصد 4/41 موافق،    درصد 6/18،  ی آموزش یها  سرگروه
با توجه به   . نظر هستند   ی ب  درصد 4/42 و     مخالف  درصد 1/35 موافق،    درصد 5/22معلمان،  

 مـسائل  و یل آموزشیس، امکانات و وسای کشور از لحاظ تدر   ی نظام آموزش  یت کنون یوضع
ر را در   یـ  ز یایـ توانـد مزا    ی مـ  ییه سـوم راهنمـا    ی از پا  ییمشکالت آن، حذف امتحان نها     و

  :برداشته باشد
 . شودیآموزان م ش دانیلیموجب حذف اضطراب و بهبود عملکرد تحص .1

 معلمان فراهم یآموزان را برا  دانشیابیتر در ارزش مناسبیها وهیفرصت اتخاذ ش .2
 .کند یم

  رایط کنونی در شرایانی پایها یابی از ارزشی نامناسب ناشی جنبیها امدیآثار و پ .3
 .دهد یکاهش م

ا  مطالب ریریادگیآموزان در   مرحله به مرحله دانشیها شرفتیسه پیامکان مقا .4
 .کند ی فراهم میتر شیزان بی معلمان به میبرا

 .کند یت میآموزان تقو  را در دانشیه اعتماد به نفس و خود راهبریروح .5
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 که از یل و احساس لذت از مدرسه رفتن را در دانش آموزانیزه ادامه تحصیانگ .6
 .کند یت میف برخوردارند تقوی ضعیلیشرفت تحصیپ

ت ی خود را تقوی پرورش_ یرسالت آموزش معلمان در قبال یریت پذیحس مسئول .7
 . دهدی سطح آموزش سوق میفی که ارتقاتر ب شی را به تالش بآنهاکند و  یم

نه ی زماین راه کار، ،یانی و پاینی تکویها یابینقش معلم در ارزش تیبا توجه به اهم .8
 شتر فرزندانشان فراهمی بیلیشرفت تحصین را به منظور پی  با والدیفکر و همیهمکار

  .کند یم
هایی نیز  زیان ممکن است    ییه سوم راهنما  ی از پا  یی حذف امتحان نها   ،یط کنون یدر شرا   

  :در برداشته باشد
 یس شـده بـه خـوب      ی مباحث و مطالب تدر    یریادگیآموزان در     نقاط ضعف دانش   -1

  .شود یآشکار نم
 شـرکت در امتحانـات      یآمـوزان بـرا      دانش ی و کوشش ناکاف   یاحتمال عدم آمادگ   -2

 . نشده را در بر خواهد داشتینیش بی پدشوار و

 برد و   یف دارند را باال م    ی ضع  و  متوسط ی که بهره هوش   یآموزان   دانش یآمار قبول  -3
ل در  یت تحـص  یـ فیت موجب تنزل ک   یکند و در نها     ی باالتر دشوار م   یها  آنان در دوره  را  کار  

 . شودیمدارس م

تر معلـم     کم یدگیسها و ر    ت بودن کالس  ی، با توجه به پر جمع     یط کنون یدر شرا   -4
 یآمـوزان بـرا     آموزان، احتمال دارد تالش و کوشش کمتر دانـش          ت تک تک دانش   یبه وضع 

  . داشته باشدیت در امتحانات را در پیکسب موفق

 مـسائل هـا و      تی رو به رو شدن با موقع      ید برا یرند که با  یگ  یاد نم یدانش آموزان    -5
 خـود   یهـا    و آموختـه   ییر توانا و از حداکث  داشته باشند    یتر شید و سخت  کوشش ب     یجد

 .استفاده کنند

س ی تدر یها  با توجه به استفاده فراوان از معلمان جوان و کم تجربه، نقطه ضعف             -6
مـشکالت  بـروز   آموزان موجـب       دانش یه علم ی ماند و ضعف بن    یده و پنهان م   یمعلمان پوش 

 . شودیم... رستان و یمعلمان آنان در دوره دب آنان و یاد برایار زیبس

 نـسبت بـه     ، امتحانـات معلـم سـاخته      ییتر بودن اشکاالت محتوا    شی واسطه ب  به -7
 .کند یآموزان خطا وارد م  دانشیلی از عملکرد تحصیابیامتحانات هماهنگ مناطق، درارزش
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 .گذارد ی از معلمان سر پوش می کم فروغ برخیها تیبر فعال -8

 آمـوزان  نـش   از عملکـرد دا  یابی در ارزشـ   را معلـم    ی احتمال اعمال نظـر از سـو       -9
 .دهد یش میافزا

شرفت یـ  پ یابیج حاصل از ارزش   ین باشد، نتا  ییس در سطح پا   ی که تجربه تدر   یوقت -10
 .آموزان قابل اعتماد نخواهد بود  دانشیلیتحص

  

  دست آمده از پژوهش   ج بهی مربوط به نتایها هیتوص
 یکتبـ آمـوزان در امتحانـات         عملکرد دانش  یابیج حاصل از ارزش   یکسان نبودن نتا  ی:  1
 آنـان در  یرکالسی و غی کالسیت ها ی که معلم از فعال    ی مستمر یها  یابیور ماه و ارزش   یشهر
ار ی بـس  هلمـسئ ) یی دوره راهنمـا   یلیه تحـص  یک از سه پا   یدر هر   ( س داشته است  ین تدر یح

 شش بای نمره تقرین دو سر ی متوسط تفاوت ا   . از آن گذشت   ید به سادگ  ی است که نبا   یمهم
نانـه  یب   واقـع  ینکه برا یاول ا .  اتخاذ شود  یر مناسب ید تداب ی با مسئلهن  ی ا  رفع یبرا.  نمره است 

 ی، الزم اسـت دوره هـا      آنهـا  معلمـان و اثـربخش سـاختن         ینی تکـو  ی ها یابیساختن ارزش 
م دو.  آنان برگـزار شـود     ی ضمن عمل برا   یها در قالب پژوهش   ی مناسب ی و بازآموز  یآموزش

 ی و بـرا   ینی تکـو  یابیران مدارس از ارزشـ    ی و مد   معلمان یها که با توجه به تنوع استنباط       آن
کـسان و   ینـه، بهتـر اسـت دسـتورالعمل مناسـب و            ین زم ی موجود درا  یرفع سوء تفاهم ها   

  .     ن شودی تدوینی تکویابی ارزشی براینواخت یک
 سـوم  هیتواند در پا ی مستمر،  میها یابیش سهم ارزشی حاصل از افزا  یر احتمال ییتغ:  2

ــا، در پ درصــد1/15 ــ، و در پا درصــد7/4 دوم هی ــه مهی ــ اول ب ــار  درصــد2/7زان ی  از آم
 هالبتـه چـون همـ     . دیـ فزایمردودشدگان بکاهد و بـه آمـار قبـول شـدگان در خـرداد مـاه ب                

 یعـ یند، طبا ل داده یآموزان مردود شده تشک     ن مطالعه را دانش   ی در ا  کننده  شرکتآموزان    دانش
انـد، بـه      د شـده  یـ کـه تجد    آمـوزان    از دانش  یا  ظهن کار، تعداد قابل مالح    یاست که با انجام ا    

تـر   مهمژه  ین کار، به و   ی تحقق ا  یامدهایدر مورد پ  . فهرست قبول شدگان اضافه خواهند شد     
ـ  یآموزان، الزم است تداب     شدن نقش معلمان در نمره دادن به دانش         یاطیـ رانـه و احت   یگ  شیر پ

  .افراد سودجو اتخاذ شودفعالیت  از یری جلوگیبرا
  معلمـان     درصد 7/39 و   ی آموزش یها   سرگروه   درصد 1/37که مالحظه شد،      نچنا:  3

ا یـ اول  ( س شـده در هـر نوبـت       ی تدر ی از محتوا  ی با  طرح سؤاالت امتحان      را موافقت خود 
ت محفوظـات و  یـ  بـر تقو ی مبتنـ ین کار، در جهت استراتژیاقدام به ا. اند اعالم داشته ) دوم



...بررسی میزان عملی بودن و تأثیر برخی راهکارهای                                                           

 

 

107  

کـار،   ن راه یـ اتخاذ ا .  است ی امور سطح  یریادگیت و    حافظه کوتاه مد   یت قوا ید بر تقو  یتأک
 مستلزم حفظ کـردن     آنها یریادگی از دروس که     یآموزان در برخ    در بهتر شدن نمرات دانش    

اما  احتمال کسب نمرات مطلوب در . شود ید واقع میو امور روزمره است، مف اه نهانام و نش 
نـه از  ی بهه، اسـتفاد یه مراتبـ ، سلـسل ی مطالـب تسلـسل  یریـ  که مستلزم فراگ -یادیدروس بن 

 را -دن به حد تسلط و کسب مهـارت اسـت  یمطالب انباشته شده در حافظه بلند مدت،  رس      
ن آورده  ییار پـا  یز بـس  یـ  سـؤاالت ن   یکه به موازات آن، سطح دشوار       دهد؛ مگر آن    یکاهش م 

 یلیه تحـص  یـ ه بـه پا   یک پا ی گذر از    ی راه برا  ،قین طر ی از ا  یشود و در واقع به طرز نادرست      
  .باالتر هموار شود

 نـشان داد کـه      ییآموزان منتخب  مردود شده در دوره راهنمـا           نمرات دانش  یبررس:  4
ا فقط نوبت   ی(  اول و دوم و    یها   مستمر در نوبت   یابی مربوط به ارزش   یها  دخالت دادن نمره  

ن یانگیـ د و م  ی افزا یور ماه حدود سه نمره م     ی، به طور متوسط به نمرات امتحانات شهر       )دوم
ن یـ اتخـاذ ا . کنـد  یک می نزد7 به عدد یر را تا حدیین تغیدست آمده از ا   به یها  ع نمره یتوز

ف، فرصت استفاده از تک ماده را یار ضعی از امتحان شوندگان بسی برخ یتواند برا  یروش م 
. کنـد ) 10 هنمـر (  ی از آنان را قادر به کسب حد نـصاب قبـول           یزیفراهم کند و درصد ناچ    

ش ید شـده را افـزا     یـ آموزان تجد    از دانش  یست سطح معدل نمرات تعداد    ن ممکن ا  یچن  هم
 اسـت و    ی هرچند کوچک در جهـت کـاهش آمـار مـردود           یکار، گام   ن راه یب ا یتصو. دهد

ز به عنـوان  ی نی و خارجی با اعداد و ارقام، بتوان در محافل داخل     یق باز یممکن است از طر   
 به قـوت    یریادگی-یاد ده یند  یت فرا یفینزل ک  ت مسئلهاما هنوز هم    .  اد کرد ی آنهات از   یموفق

  .   استیخود باق
 باالتر  یلیه تحص یبه پا )  با استفاده از تبصره تک ماده      مثال(  که با ارفاق   یآموزان  دانش: 5

ه قابـل قبـول،   یـ دن به سـطح پا ی رسیآنان برا . د به حال خود رها شوند     یکنند نبا   یدا م یراه پ 
از یـ ، ن آنهاکسب مهارت و تسلط الزم در         الزم و  یازهاین      شیافت پ یدر  ه،  یم پا ی مفاه یریادگی

 یریکارگ  ها مانع از به     اد کالس ی ز ت نسبتا یجمع. ن و ممارست و تالش فراوان دارند      یبه تمر 
زان یـ ر ن برنامـه یبنـابرا . شود یآموزان م   دانش یها   و جبران ضعف   ی آموزش انفراد  یها  وهیش

 ی هـا  یمـش        خـط  ی،از در برنامه درس   یش ن یپق گنجاندن دروس    یاز طر د  ی کشور با  یآموزش
. آمـوزان اتخـاذ کننـد       ن دانش ی ا یریادگی یها  ت و جبران ضعف   ی تقو برای یقیمناسب و دق  
ه گزارش در یآموزان و ته  دانشیلیت تحصی روشن شدن وضعی مستمر برایابیمطالعات رد 

 .دشو یه میز توصیدن به سطح قابل قبول نیشرفت آنان در جهت رسیمورد پ
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  ی کلیها هیتوص
  ت آموزشیفیق رشد کی از طری کاهش آمار مردودید برای مفیها کار  راه-الف

  ی درسیها  برنامهیمتنوع ساختن محتوا .1

  .س ی در تدری آموزشینه از نرم افزارهایاستفاده به .2
 از ی معلمـان، توسـط جمعـ   یس بـرا یژه روش تـدر یـ  وین نرم افزارهایه و تدو یته .3

 .ک از دروسی  هریمعلمان خبره برا

ران  مـدارس  و بـه        ی و مد  ی و ادار  ی معلمان و کادر آموزش    یتر برا  شیجاد رفاه ب  یا .4
 .ه باال و پر نشاط در آنانی مثبت و روحیجاد انرژی ایطور کل

 مدرسـه بـا     ی و ادار  ی بهبود روابط کـادر آموزشـ      ی مناسب برا  یجاد ساز و کارها   یا .5
 .چ گونه رقابتید بر هی بدون تأکیمیب رفتار صمیآموزان و ترغ دانش

 حضور در مدرسه و لـذت       هآموزان ب   مند کردن دانش    عالقه ی برا ییجاد سازوکارها یا .6
 :ت انجام دادی توان چند فعالین منظور میبد. بردن از آن

  .جاد کندیژ ای به طوری که در فرد احساس پرست؛ها   بهبود  طرح لباس1-6
  .ی ورزشیها طی و محیتر کردن فضاهای آموزش   دلچسب2-6
  . و ورزش و جدی گرفتن آنی بازیبرازمان بیش تر اختصاص   3-6
  .یزات آموزشیت تجهیفی  بهسازی ک4-6
 .آموزان در کتابخانه مدرسه ور دانش مطالعه و حضی برایساعات در نظر گرفتن  5-6

 پایی و بریلی مناسب در طول سال تحصیصی تشخیها یابیارزش یبرگزار .7
 معلمان و به کمک ،فیار ضعیف و بسیآموزان ضع  دانشی براین جبرای آموزشیها کالس

 .یا آموزان ممتاز هم دوره دانش به کمک یدر موارد
  

  یلی تحصیها ن نامهیین آیر و تدویی در مورد تغییها هی توص-ب 
ه و تـرک    ی تکرار پا   نامطلوب یامدهایدر مورد پ   یه پردازان آموزش  یپژوهشگران و نظر  

ن یـی و بهبـود آ   ر، اصـالح    ییـ  تغ ییر بنا ی ز یها  شهیاند. اند گفته یادیار ز یل، سخنان بس  یتحص
شتر یجاد انعطاف بیل آن و ایا تقلی رفع برایز  ی ن ی ارفاق یها  وهی و اعمال ش   یلی تحص یها  نامه



...بررسی میزان عملی بودن و تأثیر برخی راهکارهای                                                           

 

 

109  

ل، یه و تـرک تحـص     یـ  از تکـرار پا    یریست کـه جلـوگ    یـ  ن یدیـ ترد.  است یدر نظام آموزش  
ن یـ  درسـت در ا    ی آموزشـ  یهـا   یخط مش تر است   به اما   ؛دارد دربر یار مطلوب ی بس یامدهایپ

  :ر اتخاذ شودینه با توجه به موارد زیزم
 و مداخله  مناسـب      یادی به تفکر بن    بدون اتکا  یلین نامه تحص  یین هر آ  یر و تدو  ییتغ: 1
اد یـ  ز اگر از آمـار نـسبتاً  ی، حتیلی در خالل سال تحصیرانه و اصالحیگ شی پیها  تیو فعال 
ـ  یریادگیت آموزش و  یفی بکاهد، تنزل ک   یمردود تـر بـه    شی در کشور و انتقال مـشکالت ب

  . داردی باالتر را در پیلیدوره تحص
د معلـم   ییـ ص و تأ  ید بر اساس تشخ   یبایا   باالتر،   یلیه تحص ی دانش آموزان به پا    ارتقا: 2
کـسب   بـا    ا  یـ  و   باشد )براساس شواهد و مدارک معتبر    ( دن آنان به سطح قابل قبول     یدر رس 
  .شود ین منظور برگزار می که بدیتحاناتت در امیموفق

 از زمان مشکالت آموزش     ی که بتواند در برهه ا     یع و موقت  ی سر یاتخاذ راه حل ها   : 3 
 باشـد کـه نتـوان آن را بـه صـورت             یا  ت آن به گونـه    ی که ماه  یژه وقت یرا کاهش دهد، به و    

 گذاشـت و  آمـوزان بـه اجـرا     از دانشی نمونه معرف و مشخص  یها   در مورد گروه   یشیآزما
 یآمـدها   یم داد، پ  یپس از اطالع در مورد اثربخش بودنشان به کل جامعه دانش آموزان تعم            

 . خواهد داشتی در پیادیار زینامطلوب بس

ل در دوره ی و ترک تحصی کاستن از آمار مردودیها   از راهیکیکه گفته شد،  چنان : 4
ان ی در جریلیر طول سال تحص سازنده است که دیها  یابی، بها دادن به ارزشییراهنما
 که ی نامناسبیها کردیها و رو  با توجه به ابهام. ردیگ یس توسط معلمان صورت میتدر
ک ین یاند، تدو  امتحانات متعدد مترادف دانستهی را با برگزارینی تکویابیند ارزشیفرا

 یها  تی سازنده از فعالیابی ارزشیک نظام نامه برای مفصل، در قالب یاتی عملیراهنما
  .دا کرده استیش ضرورت پیش از پی بیلی تحصییآموزان در دوره راهنما دانش
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