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چكيده:
اين پژوهش با هدف بررس�ی مقايس�ه ای رابطة بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
پاية چهارم ابتدايی در مدارس با طرح ارزش�يابی توصيفی و ارزش�يابی س�نتی ش�هر س�راوان انجام 
گرفت. در اين تحقيق، برای نمونه گيری، از روش خوش�ه ای چندمرحله ای اس�تفاده ش�د؛ و با توجه به 
حج�م جامع�ة مورد نظر، 155 دانش آموز که در طرح ارزش�يابی توصيفی و 155 دانش آموز که در طرح 
ارزشيابی سنتی )غيرتوصيفی( بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گيری مورد استفاده 
در اين پژوهش عبارت بود از: پرسش نامة عزت نفس کوپر اسميت ، آزمون پيشرفت تحصيلی رياضی، 
آزمون پيش�رفت تحصيلی علوم تجربی و آزمون پيش�رفت تحصيلی زبان فارسی. برای تحليل داده ها 
و آزمون فرض ها از روش آماری t دو گروه مس�تقل، اس�تفاده ش�د. نتايج نش�ان داد که بين پيشرفت 
تحصيلی دانش آموزان گروه ارزش�يابی توصيفی و دانش آموزان گروه ارزشيابی سنتی تفاوت معناداری 
وجود دارد؛ بدين ترتيب که ميزان يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان گروه ارزشيابی توصيفی 
بيش�تر از دانش آموزان گروه ارزش�يابی س�نتی بود. اما بين عزت نفس دانش آموزان طرح ارزش�يابی 

توصيفی و دانش آموزان طرح ارزشيابی سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

   ارزشيابی کيفی توصيفی، ارزشيابی کّمي، عزت نفس، پيشرفت تحصيلیکليد واژه ها:
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مقدمه
یکی از زیرمجموعه هاي مهم و حس��اس نظام های آموزش و پرورش جهان »خرده نظام ارزش��یابی 
پیشرفت تحصیلی« است. در کشور ما این خرده نظام اندک  اندک با قانون مند شدن الگوی آموزش و پرورش 
نوین ش��کل گرفت. طبق برخی اس��ناد اولین آیین نامه و دس��تورالعمل قانونی در این ب��اره )که منجر به 
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ش��کل گیری و نظام مند ش��دن خرده نظام ارزشیابی تحصیلی گردید( در س��ال 1302 هجری شمسی در 
شورای عالی معارف تصویب شده است. )شهبازی، 1372( با این مصوبه الگوی خاصی برای ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی در کشور شکل گرفت که تا امروز، وجود تغییرات زیاد در برخی بندها و اجزاي آن، 
روح و رویکرد اصلی آن بدون تغییر و ثابت مانده است. )حسنی و احمدی، 1384( در سال هاي اخیر این 
الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، با گذر از تجارب سالیان دراز، مورد نقد صاحب نظران و کارشناسان 
نظام آموزشی واقع شد و اندک اندک ضعف های آن آشکار گردید. از این رو نارضایتی و نیاز به تغییر در 
این خرده نظام در بین سیاست گذاران و تصمیم گیران افزایش یافت. البته پیش از این، مطالبه این تغییرات 
در خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با ظهور برخی نظریات جدید در روان شناسی و دیدگاه نوین 
تربیتی در س��طح جهان و در بسیاری از کشورها آغاز ش��ده بود. هم چنین تغییرات در نظام برنامه ریزی 
درسی نشان از ضرورت تحّول در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی داشت، به طوري كه به گفته تاویل )2002( 

به طور کلي تغییر الگوي برنامه درسي در دو محور اساسي زیر مورد توجه قرار گرفت: 
� تغییر از آموزش به یادگیري 

� تغییر از موضوع محوري به شایستگي محوري2
 ای��ن محورهای تغییر نش��ان می دهد که ارزش��یابی تحصیلی نیز می بایس��ت دس��تخوش تغییراتی

 می شد.
در ایران، اولین تغییر مهم و اساس��ی را می توان در دهة هفتاد هجری شمس��ی با عنوان »ارزش��یابی 
مس��تمر یا دونوبته« مالحظه نمود. بعد از اس��تقرار این تغییرات در نظام آموزش��ی، مصوبة جلسة 679 
شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 81/8/30، وزارت آموزش و پرورش اجازة تغییر مقیاس كمي به كیفي 
در ارزشیابي دانش آموزان دوره ابتدایی را، به صورت آزمایشي، از سال تحصیلي جاري )82-81( دریافت 
كرد. بر این اس��اس دفتر ارزش��یابي تحصیلي و تربیتي معاونت آموزش عمومي كلیات طرح »ارزشیابي 
توصیفي در مدارس ابتدایي« را تهیه کرد و به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمود. كمیسیون معین 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش پس از بررس��ی و ایجاد اصالحاتي در كلیات طرح، آن را تصویب و به 
معاونت آموزش عمومي ابالغ كرد تا به صورت آزمایشي در پایه اول دبستان در برخي از مناطق آموزشي 

كشور اجرا شود.
بر این اساس، طرح ارزشیابي کیفی- توصیفي در سال تحصیلي 82-81 به صورت پیش آزمایشي در 
25 کالس در 5 اس��تان )سیستان و بلوچستان، اصفهان، زنجان، شهر تهران و آذربایجان شرقي( اجرا شد. 
بعد از نقد و بررسي این تجربه و اصالح و اعمال تغییرات الزم، طرح براي اجراي آزمایشي در سال 83-
1382 آماده شد )خوش خلق، 1385( و سرانجام این طرح در کلیة مدارس ابتدایی کشور به اجرا درآمد.

در نظام ارزشیابی گذشته، ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان فقط در قالب مقیاس كّمي بود و مقایسه ای با 
هدف های آموزشی صورت نمی گرفت. آن نوع ارزشیابی با چگونگی یادگیری، مراحل آن و میزان تالش 
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فرد برای یادگیری اهمیتی قائل نبود و لذا برای معلم و دانش آموز سودی دربرندارد )حسنی، 1387(. در 
مقابل، ارزشیابی کیفی توصیفی، الگویی است که تالش می کند برخالف الگوهای رایج ارزشیابی به جای 
كّمي نگری به عمق و کیفیت یادگیری دانش آموزان توجه کند؛ چنان که دیده می شود که کانون اصلی این 
عالقه و توجه، به تنوع و تغییر مقیاس سنجش و تغییر ابزارهای ارزشیابی و توجه به فراهم کردن محیطی 

انگیزه بخش برای یادگیری بهتر و بیشتر می باشد.
در واقع ارزشیابي کیفی توصیفي نگاه جدیدي به نقش معلم، نقش دانش آموز و جایگاه ارزشیابي در 
فرایند یاددهي یادگیري دارد كه تحت تأثیر یافته های جدید دانش روان شناس��ي، رویكردهاي جدید در 
برنامه ریزي درسي و بهره گیري از تجربیات كشورهاي دیگر شكل گرفته است. به عبارت دیگر، ارزشیابی 
کیفی توصیفی، الگویی از ارزشیابی است که در جریان تدریس خود را نشان می دهد. این فعالیت شامل 
جمع آوری اطالعات و داوری درباره وضعیت یادگیری و پیش��رفت دانش آموز اس��ت. جمع آوری این 
اطالع��ات از طری��ق ابزارهای متنوع صورت مي گیرد و در نهایت معلم با اس��تفاده از نتایج حاصله و با 
توجه به اهداف و انتظارات آموزشی درباره وضعیت فرد داوری کرده، ضعف ها و قوت های دانش آموز 
را مش��خص مي كند و برای بهبود فعالیت های یادگیری بازخورد و رهنمود مناس��ب ارائه می دهد. برخی 
مشاهدات نشان داده است که ارزشیابی توصیفی موجب كاهش فشار و رقابت های زیان آور در کالس هاي 
درس در مدارس مي شود، محیط یادگیری را برای یادگیری هرچه مطلوب تر دانش آموز آماده می سازد و 
به رش��د و افزایش عزت نفس آن ها کمک می کند )حس��نی و احمدی، 1384(. هم چنین دانش آموزان در 
کالس هایی که در آن ها ارزشیابی کیفی توصیفی اجرا می شود، توانایی ابراز وجود بیشتری دارند، لذا در 

این مشارکت جویی، تعامل با هم کالسی ها و با معلمان را از خود نشان داده اند )حسنی، 1388(. 
از زمانی که این طرح به  صورت آزمایشی اجرا شد، تا امروز، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود 
جلب کرده اس��ت و بنابراین تحقیقات بس��یاری در این زمینه انجام شده است. بررسی پیشینة پژوهشی 
ارزشیابی کیفی توصیفی نشان می دهد که بالغ بر هفتاد طرح پژوهشی در ایران از زوایای مختلف انجام 
گرفته است. یکی از آن ها که بسیار پر بسامد ظاهر شده توجه به ارزیابی و بررسی نتایج و آثار ارزشیابی 
کیفی توصیفی در کالس و بر دانش آموزان است. در اسناد اولیه مربوط به طرح ارزشیابی کیفی توصیفی 
دو هدف اصلی برای این طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت، بنابراین بخش قابل توجهی از تحقیقات در 
مورد میزان تحّقق این دو هدف در مدارس مجری این طرح بوده اس��ت. طراحان اولیه این طرح برای 
آن اهداف��ی را تعری��ف کرده اند كه از جمله می توان به افزایش بهداش��ت رواني دانش آموزان در محیط 
یاددهي یادگیري با ارائه بازخوردهای توصیفی کیفی اشاره کرد )حسنی و کاظمی، 1382(. از این رو شاهد 
هستیم که متغیر پیشرفت تحصیلی و متغیرهای مربوط به بهداشت روانی از جمله عزت نفس مورد توجه 

پژوهشگران قرارگرفته است.
تلقی طراحان بر این بود که با اجرای این روش از بروز آسیب هایی چون اضطراب، بی انگیزه شدن و 
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کاهش اعتماد به نفس در یادگیری جلوگیری مي شود و دانش آموزان خواهند توانست در یک فضای بدون 
فشار و نگرانی به یادگیری بپردازند: »ارزشیابي کیفي توصیفي با جهت گیری های خود در راستاي فراهم 
نمودن محیطي بدون فشار و استرس گام برمی دارد. كاهش ارزش امتحانات پایاني در جریان ارزشیابي 
پیشرفت تحصیلي و تعیین ارتقای پایه و حذف نمره، باعث كاهش خشونت، تحقیر و سرزنش و توهین 
دانش آموزان خواهد ش��د. حذف تأثیر نهایي ارزش��یابي پایاني در تعیین ارتقاي دانش آموزان و كاهش 

فضاي رقابتي مدرسه، مانع ایجاد آسیب هاي رواني مي شود.« )حسنی، 1386(. 
بهداش��ت روانی مؤلفه های بس��یاری دارد که عزت نفس یکي از مؤلفه های مهم آن اس��ت. در واقع 
این مؤلفه از نیازهای اساس��ی انسان محسوب می شود. کس��ی که از عزت نفس باالیی برخوردار است، 
خودش را به گونه ای مثبت ارزیابی کرده، برخورد مناسبی نسبت به خود و دیگران دارد. در مقابل کسی که 
عزت نفس پایین دارد، اغلب منزوی شده و از ارتباط با دیگران اجتناب می کند، یا اینکه در ناامیدی تالش 

می کند تا به دیگران و خودش نشان دهد که فرد الیقی است.
وجود ارزش��یابي پویا و سازنده كه هرگونه اضطراب و نگراني را از دانش آموزان دور كرده و ضامن 
ایجاد آرامش رواني براي آن ها باشد؛ هم چنین فقدان وجود فضای رقابتی مخرب و مقایسه های نابه جا و 
عدم تأکید بر شکست ها و، برعكس، تأکید بر موفقیت های دانش آموزان، به خودي خود باعث شكل گیري 
خودپندارة مثبت و بروز عزت نفس می شود. از طرفي داشتن عزت نفس باعث پیشرفت تحصیلي می شود، 
زیرا كه خودباوري و تلقي مثبت از خویش��تن در یادگیري و ایجاد انگیزش براي تحصیل اثر می گذارد. 

هم چنین موفقیت های تحصیلي و رسیدن به مدارج باال موجب ارتقاي عزت نفس می شود.
از س��وی دیگر ارزشیابی کیفی توصیفی در راس��تای بهبود یادگیری، رویکرد خود را از »سنجش از 
یادگیری«3 به رویکرد »س��نجش برای یادگیری«4 تبدیل کرده اس��ت. بر این اساس ارزشیابی نه به عنوان 
یک فعالیت مس��تقل و مش��خص از فرایند یاددهی یادگیری، بلکه آمیخته با آن و در فرایند رخ می دهد. 
متخصصان بر این باورند که با این رویکرد می توان نقش اصالح کننده و بهبود بخش یادگیری را در فرایند 
یادگیری به خوبی ایفا نمود. نتیجة این رویکرد افزایش پیش��رفت تحصیلی خواهد بود. با تغییر رویكرد 
ارزش��یابي تعامل بین دانش آموزان و معلم افزایش خواهد یافت  و محور آن بازخوردهایي است كه بین 
معلم و دانش آموز براي بهبود یادگیري مبادله مي ش��ود. بازخورد هاي مفید و مؤثر و به موقع که از منابع 
گوناگون ارائه می شود فرایند یادگیري را با نیاز هاي دانش آموزان سازگار می نماید و از این طریق جریان 
یادگیري توس��عه و بهبود می یابد )بل��ک5، 2004؛ بروکهارت6، 1389؛ توکل��ي، 1379(. ایجاد چنین جو 
سازنده ای در كالس درس باید به بهبود یادگیري دانش آموزان منجر شود. این موضوع هم به لحاظ نظري 

مورد تأیید است گاسکي7 )1388/2003( بوستون8 )1388/2002(.
در بررس��ی پیشینه پژوهشی ارزش��یابی کیفی توصیفی تحقیقات زیادی دربارة بررسی این دو پیامد، 
یعنی پیشرفت تحصیلی و بهبود مؤلفه های بهداشت روانی از جمله عزت نفس، صورت گرفته است که 
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در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
در گزارش اجرایی آزمایشي طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس منتخب کشور )حسني، احمدي و 
همکاران، 1383( ضمن بر شمردن فّعالیت هاي انجام شده براي اجراي آزمایشي طرح ارزشیابي توصیفي، 
به بررسي دیدگاه مجریان طرح نسبت به نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شده است. براساس این گزارش 
برخي از نقاط قوت و پیامدهاي مثبت طرح بدین شرح اعالم شده است: توّجه به حیطه هاي عاطفي و 
رفتاري، کاهش اضطراب امتحان، توّجه به ارزشیابي مستمر، کاهش هدف فشار براي کسب نمره )به ویژه 
نمرة بیس��ت(، افزایش عالقه ب��ه یادگیري، تنوع ابزارهاي جمع آوري اطالع��ات، افزایش تعامل اولیا با 

مدرسه، افزایش بهداشت رواني محیط یادگیري، کاهش پدیدة تقلب، ارزش یافتن فّعالیت دانش آموز.
کریمي )1384( یکی از اولین پژوهشگرانی است که به این موضوع توجه داشته است. او در پژوهشی 
با هدف بررس��ي تأثیر روش ارزش��یابي توصیفي بر اختالالت رفتاري، اقدام به اج��رای آزمون راتر در 
مدارس مجري و غیرمجري طرح نموده و س��پس نتایج آزمون را باهم مقایس��ه کرده اس��ت. نتایج این 
پژوهش نش��ان مي دهد که اختالالت رفتاري در مدرس��ه هاي )دخترانه و پس��رانه( تحت پوشش طرح 

ارزشیابی توصیفي کاهش یافته و در حالي که در مدارس گواه افزایش داشته است.
پژوهش حقیقی )1384( با هدف بررس��ي تأثیر ارزش��یابي توصیفي در تعمیق یادگیري دانش آموزان 
انجام گرفته اس��ت. این مطالعه در دو گروه دانش آموزان تخت پوش��ش طرح توصیفي )142 نفر( گروه 
آزمایشي و دانش آموزان غیرتوصیفی )143 نفر( گروه کنترل، انجام شده است. براي سنجش متغیر وابسته 
از دو گروه دانش آموزان، آزمون پیش��رفت تحصیلي و خالقیت اجرا ش��ده است که نتایج نشان مي دهد 
سطوح یادگیري دو گروه تفاوت معنا داري دارد. یعنی دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی کیفی توصیفی 

از نظر سطح یادگیری در وضعیت بهتری قرار داشته اند.
امیری )1385( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که كیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان 
طرح ارزش��یابی توصیفی در مؤلفه های ماندگاری ذهن��ی )دوام و پایداری یادگیری(، میزان انگیزه انجام 
تكالیف درسی و میزان دست یابی به اهداف بعد جسمانی، بهتر از دانش آموزان ارزشیابی كمی بوده  است. 
این پژوهش گر هم چنین بهبود بهداشت روانی دانش آموزان را در محیط یادگیری از نتایج دیگر ارزشیابی 

کیفی توصیفی اعالم می کند.
رزم آرا )1384( در تحقیق خود به این نتیجه رس��ید که دانش آموزان مش��مول طرح ارزش��یابی کیفی 
توصیفی از نظر پیشرفت تحصیلی ریاضی و فارسی در وضعیت بهتری قرار دارند. رضایی )1385( محقق 
دیگری است در این زمینه به تحقیق پرداخته است. وی در نتیجه تحقیق خود چنین بیان می کند که پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش طرح بهتر است. وي همچنین در پژوهش خود نشان داد که سطح 
پیشرفت دانش آموزان پایة سوم ابتدایي مدارس مشمول طرح ارزشیابي توصیفي در متغیرهاي شناختي از 
قبیل دانش، ریاضي، علوم تجربي، زبان فارسي و همچنین میزان آگاهي فراشناختي آنان به طور معناداري 
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مقايسة ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامة ارزشيابي کيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتي

بیشتر از دانش آموزان پایة سوم ابتدایي مدارس عادي هم سطح آن هاست. بین گروه هاي آزمایشي وگواه 
در متغیرهاي حوزة عاطفي از قبیل رضایت کلي از مدرسه،  عاطفه منفي نسبت به مدرسه، نگرش در مورد 
معلمان، همبستگي اجتماعي، فرصت )باور نسبت به مفید بودن مدرسه(، موفقیت )احساس اطمینان به 
توانایي براي کسب توفیق در انجام کارهاي مدرسه( و ماجرا )احساس خود انگیختگي و لذت بردن از 

یادگیري( تفاوت هاي معناداري مشاهده نشد. 
خوش خلق )1385( گزارش می دهد که در طول سه سال اجراي آزمایشي ارزشیابي توصیفي، دومین 
هدف كمیسیون معین شوراي عالي آموزش و پرورش یعني ارتقاي سطح بهداشت رواني از طریق افزایش 
بهداشت رواني محیط یاددهي- یادگیري کاماًل تحّقق یافته است. اما دیگر اهداف پیش بیني شده مبهم اند 
یا کاماًل تحّقق نیافته اند یا زمینه های تحّقق آن ها هنوز فراهم نش��ده اس��ت، از جمله این اهداف می توان 
به مواردي چون: 1. بهبود نگرش دانش آموزان نس��بت ب��ه یادگیري، 2. افزایش ماندگاري ذهني )دوام و 
پایداري یادگیري(، 3. توجه به اهداف سطوح باالتر حیطه شناختي، 4. تعمیق یادگیري، 5. افزایش فرصت 
یادگیري از طریق مشاركت والدین در امر یاددهي و یادگیري، 6. كاهش حساسیت والدین نسبت به نمره، 
7. ایجاد فرصت اصالح براي دانش آموزان و معلم براي رفع کاس��تی های فرآیند یادگیري، 8. استفاده از 

بازخوردهاي فرآیندي در مسیر بهبود یادگیري.
خوش خلق )1386( در پژوهش خود به این نتایج دس��ت یافت که پیش��رفت تحصیلي )یادآوري 
آموخته ها( و كاربس��ت آموخته هاي دانش آموزان مشمول طرح در مقایس��ه با دانش آموزان غیر مشمول 
ت��ا اندازه اي در وضعیت بهت��ري قرار دارد. به عبارت دیگر با اجراي ارزش��یابي توصیفي نه تنها در بین 
دانش آم��وزان مش��مول افت تحصیلي پدید نیامده اس��ت بلكه  یادگیري آنان تا ان��دازه اي، هم از لحاظ 
كّمي )یادآوري آموخته ها( و هم از لحاظ كیفي )ماندگاري و كاربس��ت آموخته ها( ارتقا یافته است. البته 

خوش خلق تفاوت ها را معنادار نیافته است.
هم چنین در پژوهش دیگري، خوش خلق )1389( نش��ان داد كه كاربست و ماندگاري آموخته هاي 
دانش آموزان پایة چهارم و پنجم طرح ارزشیابي توصیفي در دروس فارسي، علوم و ریاضي كمي بهتر از 
دانش آموزان غیرمشمول طرح است. این یافته با نتایج قبلي ارزشیابي هاي به عمل آمده توسط پژوهشگاه 
براي پایه هاي اول تا سوم ابتدایي همسو است. چنین دستاوردي حاكي از تحّقق اولین هدف كمیسیون 
معین شوراي عالي آموزش و پرورش، یعنی تشریح جریان پیشرفت تحصیلي و تربیتي دانش آموزان به منظور 

اصالح روندیاددهي یادگیري در كالس درس است. 
در پژوهش��ی دیگر )ربانی، 1389( که با هدف بررس��ی مقایس��ه ای تأثیر ارزشیابی کیفی توصیفی و 
ارزشیابی عددی بر یادگیری درس امالي فارسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر قم انجام گرفت، این 
نتایج حاصل ش��د که در امالی فارسی دانش آموزانی كه از ارزشیابی کیفی توصیفی برخوردار بوده اند و 
گروهی که این دوره را تجربه نکرده اند، میزان غلط های امالیی در گروه اول کمتراست؛ در واقع، ارزشیابی 
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کیفی توصیفی در گروه اول تأثیر مثبت داشته است. اما از نظر دقت در نوشتن شکل کامل کلمات امالی 
فارس��ي، از لحاظ آماری، ارزش��یابی کیفی توصیفی بر باال بردن دقت دانش آموزان در نوشتن، نسبت به 

ارزشیابی عددی تأثیری نداشته است.
نتایج پژوهش فتح آبادي)1385 ( نشان داد كه تفاوت هاي معناداري بین گروه هاي آزمایش و گواه در 
پیش��رفت تحصیلي ریاضي،  علوم تجربي، زبان فارسي و امالی فارسي وجود دارد. نمرات دانش آموزان 
تحت پوشش طرح ارزشیابي توصیفي در متغیرهای حوزة شناختي از قبیل دانش ریاضي, علوم تجربي، 

زبان فارسي و امال باالتر از دانش آموزان پایة سوم ابتدایي مدارس عادي همسان یا معادل با آن هاست.
پژوهش رزی )1388( نش��ان داد که پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان طرح ارزشیابی کیفی توصیفی 
بیش��تر از دانش آموزان مدارس عادي بوده، ضمن آنکه نگرش نس��بت به مدرسه در بین دو گروه تفاوت 
معناداری داشته است. دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی نگرش مطلوب تری نسبت به مدرسه دارند، 
هم چنین بین پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه همبستگی مثبت مشاهده شده است. ضریب 

همبستگی 0/351 بین این دو، نشانگر همبستگی متوسط است.
نظرس��نجی های ابراهیمی دینانی )1388( حامدی و )1388( امیری )1385( نشان می دهد که از نطر 
معلمان مجری ارزش��یابی توصیفی موجب بهبود بهداشت روانی دانش آموزان می شود. مجیدی )1388( 
در اراک، به بررس��ی تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر بهداش��ت روانی دانش آموزان با استفاده از آزمون 
راتر پرداخت. او در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین دو گروه دانش آموزان از نظر 

بهداشت روانی وجود ندارد. 
در زمینة تأثیر ارزش��یابی ب��ر عزت نفس، محمدی )1384( در پژوهش خود به این نتیجه رس��ید که 
دانش آموزان تحت پوشش طرح به طرز معناداری عزت نفس باالتری داشته اند. بیگی)1388( در پژوهش 
خود به این نتیجه رسید که میزان عزت نفس در دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی بیشتر از عزت نفس 

دانش آموزان طرح كّمي است.
در مقابل صالحی )1389( در پژوهشی که بر روی دانش آموزان دختر پایة پنجم ابتدایی انجام داد به 
این نتیجه رسید که بین عزت نفس دانش آموزان دختر طرح ارزشیابی توصیفی، با دانش آموزان دختر طرح 
ارزشیابی کّمی، تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین قلندری )1389( در پژوهش خود نشان می دهد 
که بهداشت رواني دانش آموزان پسر ابتدایي مشمول طرح ارزشیابي توصیفي بیشتر از مدارس عادي بوده 
اس��ت و معنادار می باش��د. اما بین ارزشیابي سنتي و توصیفي از نظر عزت نفس تفاوت معناداري وجود 
ندارد. هم چنین جواد شیرمحمدی )1388( در پژوهش خود به بررسی تأثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر 
کیفیت زندگی مدرس��ه ای پرداخت و به این نتیجه رس��ید که در مورد خرده مقیاس پیش��رفت )احساس 
اطمینان به توانایی برای کسب توفیق در انجام کارهای مدرسه ای( بین دو گروه دانش آموزان تحت پوشش 

طرح و خارج از طرح تفاوت معناداری وجود ندارد.
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مالحظة تحقیقات انجام شده در دو محور تأثیر ارزشیابی توصیفی بر بهبود پیشرفت تحصیلی نشان 
می دهد که که برخی نتایج همسو وجود دارد که این فرضیه را تقویت می کند که ارزشیابی کیفی توصیفی 
به یادگیری بهتر می انجامد؛ یعنی تفاوت ها بین گروه دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی کیفی توصیفی 
با گروه تحت پوش��ش ارزش��یابی کّمی معنادار دیده شده است. پژوهش های صمد رزم آرا )1384( رزی 
)1388( امیری)1385( حقیقی )1384( و رضایی )1385( در این راستا قرار دارند. نتایج تحقیقات آن ها 
نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان وجود دارد. در مقابل برخی 
نتایج ناهمس��و، یا تقریبًا ناهمسو، با این فرضیه نیز دیده می ش��ود پژوهش خوش خلق )1385( )1389(

نش��ان داد که طرح ارزش��یابی توصیفی در برخی از اهداف پیش بینی شده از سوی شورای عالی موفق و 
در بس��یاری از موارد ناموفق بوده اس��ت از جمله تفاوت معناداری در پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان 
دو گروه توصیفی و غیرتوصیفی مالحظه نکرده اس��ت. ربانی)1389( نیز بیان کرده اس��ت که در برخی 
متغیرهای نوشتن فارسی بین دو گروه توصیفی و غیرتوصیفی تفاوت معناداری دیده نمی شود. فتح آبادی 
)1385( هم در پژوهش خود در برخی موارد در پیش��رفت تحصیلی تفاوت معناداری را مشاهده نکرده 
 است. نتایج پژوهش خوش خلق به دلیل وسعت جامعة نمونه و اعتبار ابزارها بیشتر مورد توجه قرار داشته 

است.
نتایج پژوهش ها در زمینة تأثیر ارزش��یابی کیفی توصیفی بر اعتماد به نفس از مؤلفه های بهداش��ت 
روانی نیز نتایج همس��و و نتایج ناهمس��و دیده می شود. به عنوان مثال، محمدی )1384( و بیگی )1388( 
دریافتند که بین دو گروه ارزش��یابی توصیفی و کّمی از نظر عزت نفس تفاوت معناداری وجود دارد. اما 
قلندری )1389( و صالحی )1389( نش��ان دادند که از نظر عزت نفس بین دو گروه ارزشیابی توصیفی و 
کّمی تفاوت معناداری دیده نمی شود. هم چنین رضایی)1385( و شیرمحمدی )1388( نتایجی هم سو با 

این دو پژوهش اخیر یافته اند.
اهمیت برنامة ارزش��یابی کیفی توصیفی در جریات تحّوالت نظام آموزش��ی از یک سو و وجود این 
نتایج گاه متعارض، ضرورت بررس��ی های مجدد را گوش��زد می نماید؛ از ای��ن رو این پژوهش در صدد 
است تا تأثیر دو شیوة متفاوت ارزشیابی را بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نموده 
و مورد پژوهش قرار دهد و در نهایت مش��خص نماید که آیا دانش آموزان طرح ارزش��یابی توصیفی در 
زمینة پیشرفت تحصیلی و عزت نفس با سایر دانش آموزان تفاوت دارند؟ در این راستا و براساس تحلیل 

یافته های تحقیقات پیشین دو فرضیة زیر صورت بندی شده است.
1. بین میزان عزت نفس دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی توصیفی با دانش آموزان تحت پوشش 

ارزشیابی سنتی تفاوت وجود دارد.
2. بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی توصیفی با دانش آموزان تحت 

پوشش ارزشیابی سنتی تفاوت وجود دارد.
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روش 
با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، این پژوهش در کلیت خود ماهیتی كّمي و کاربردی دارد. الگوی 
ارزش��یابی کیفی توصیفی طی یک فرایند چند س��اله براساس مصوبات ش��ورای عالی آموزش و پرورش 
به صورت پلکانی توسعه یافته  است. در سال تحصیلی جاري )91-90( این الگوی ارزشیابی در 30 درصد 
از کالس های پایة چهارم اجرا مي شود و در مابقی الگوی کّمی )سنتی( به کار گرفته شده است. گروهی که 
در آن الگوی ارزشیابی کیفی اجرا می شود، گروهی هستند که از پایة اول تاکنون تحت پوشش ارزشیابی 
کیفی توصیفی بوده اند. بر این اساس پژوهشگر دو گروه دانش آموزان تحت پوشش الگوی ارزشیابی کیفی 
توصیفی و دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی كّمي را گزینش کرده است. انتخاب اینکه چه دانش آموزانی 
چه الگوی ارزشیابی را داشته باشند با محقق نبوده است بلکه این موضوع تحت نظر تصمیمات مسئولین 
آموزش و پرورش بوده اس��ت. سپس دو متغیر وابس��تة »عزت نفس« و »پیشرفت تحصیلی« با ابزارهای 
خاصی اندازه گیری و نتایج مورد تحلیل واقع شده است. جامعة آماري این تحقیق دانش آموزان پسر و دختر 
کالس چهارم ابتدایي شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان هستند. حجم جامعة آماری 1384 نفر 
بوده که با استفاده از جدول برآورد حجم یا اندازة نمونه از جامعه، حجم نمونه 310 نفر برآورد شد. از این 
تعداد، 155 نفر دانش آموزانی هستند که مشمول طرح ارزشیابی كّمي )سنتی( بوده )65 نفر دختر و 90 نفر 
پسر( و 155 نفر دیگر دانش آموزانی که به شیوة توصیفی ارزشیابی می شوند )65 نفر دختر و 90 نفر پسر(.

جدول 1.   توزيع فراوانی و درصد دانش آموزان مورد مطالعه بر حسب نوع الگوی ارزشيابی تحصيلی                                              

درصدفراوانیگروه

ارزشيابی توصيفی
9029پسر

٦521دختر

ارزشيابی سنتی
9029پسر

٦521دختر

310100جمع کل

با توجه به جدول فوق، 155 نفر از دانش آموزان مورد مطالعه )50 درصد( در گروه ارزشیابی توصیفی 
و 155 نفر )50درصد( در گروه ارزشیابی سنتی بوده که به ترتیب 65 دختر و 90 پسر در هر گروه ارزشیابی 

شرکت داشته اند.
روش نمونه گیري در این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای بوده  است. بر این اساس از میان مدارس 
ابتدایی ش��هر س��راوان10 مدرسه )از هر مدرس��ه یك كالس( به صورت تصادفي انتخاب شدند که پنج 
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مدرسه مجری طرح ارزشیابی کیفی توصیفی و پنج مدرسه دیگر به روش سنتی ارزشیابی بودند. 
ابزار پژوهش شامل پرسشنامة عزت نفس کوپراسمیت برای تعیین میزان عزت نفس دانش آموزان بود 
که دارای ضریب پایاییr =0/77 با محاسبة آلفای کرانباخ بوده و به منظور روایی پرسشنامه، بررسی ها در 
ایران و خارج از ایران بیانگر آن اس��ت که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار اس��ت. در 
تحقیقی که بر روی 230 نفر در س��ال 1370 بر روی دانش آموزان شهر تهران انجام شده است، میانگین 
به دست آمده 25/4 است؛ لذا افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نفس باال 
و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزت نفس پایین خواهند بود. هم چنین هرز و گولن9 )1999( 

ضریب آلفای 0/88 را برای نمرة کلی آزمون گزارش کرده اند )به نقل از فتحی آشتیانی، 1388(.
برای سنجش پیشرفت تحصیلی، از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. این آزمون در 
مرحلة نخست و آماده سازی شامل 25 سؤال ریاضی، 24 سؤال علوم و 24 سؤال فارسی بود و سؤاالت 
به  صورت چهارگزینه ای تهیه شده بودند. قبل از اجرای آزمون بر روی فراگیران جامعة آماری مورد نظر، 
این آزمون بر روی 60 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی )30 پس��ر و 30 دختر( انجام ش��د. سپس 
نتایج آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پرسش هایی که همبستگی آن ها با کل آزمون معنادار نبود 
به عنوان سؤال های نامناسب، که همسانی درونی با سایر سوال های آزمون نداشتند، از آزمون حذف شد 

و در نهایت تعداد 60 سوال به عنوان سؤاالت نهایی آزمون انتخاب گردید.
برای تعیین روایی آزمون پیشرفت تحصیلی، سؤاالت این آزمون توسط گروهی از صاحب نظران و 
اس��اتید دانشگاه مورد بررس��ی قرار گرفته و تأیید شدند. برای تعیین پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی از 
روش دو نیمه کردن آزمون اس��تفاده ش��د. به این صورت که سؤاالت زوج یک نیمه و سواالت فرد یک 
نیمة دیگر را تشکیل داده و هر نیمه به صورت جداگانه نمره گذاری شد. ضریب همبستگی دو نیمة آزمون 
ش��اخصی از اعتبار هر یک از دو نیمه اس��ت که در این آزمون ضریب همبس��تگی دو نیمه آزمون 0/60 
 r11= 0/75 بدس��ت آمد. برای محاسبه ضریب اعتبار آزمون از رابطه  اس��پیرمن- براون10 استفاده شد که

به دست آمد.
برای تجزیه  و تحلیل  اطالعات  از آزمون آماری t دو گروه مستقل استفاده شده است. توضیح این که 
باتوجه به این که حجم نمونة دو گروه مورد مقایسه برابر بوده و هم چنین تفاوت واریانس ها معنادار دیده 
 t نش��ده، بنابراین پیش فرض نرمال بودن بررسی نشده اس��ت؛ زیرا به گفتة صاحب نظران آزمون آماری
نسبت عدم تحّقق پیش فرض هایش در صورت برابری حجم نمونه دو گروه مقاوم است )هومن،1391(.

بررسی يافته ها
فرضیة اول پژوهش : بین میزان عزت نفس دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی کیفی توصیفی با 

دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی سنتی تفاوت وجود دارد.
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جدول ٢.   مقايسه ميانگين عزت نفس در دانش آموزان گروه ارزشيابی توصيفی و سنتی                                              

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه 

15530/34٦/91ارزشيابی توصيفی

15531/015/81ارزشيابی سنتی

t =-0/93, df =308, p=0/36

با توجه به جدول 2، میانگین عزت تفس دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی 31/01 و انحراف معیار 
5/81 بوده اس��ت که نس��بت به دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی با میانگین 30/34 و انحراف معیار 
6/91 بیشتر بوده ولی این تفاوت با توجه به مقدار p=0/36( p( از نظر آماری معنادار نیست، پس نتیجه 
می گیریم که با اطمینان 95 درصد تفاوت بین میانگین های دو گروه معنادار نمی باش��د. این میزان تفاوت 
می تواند ناشی از شانس یا خطای نمونه گیری باشد. این آزمون نشان مي دهد که از نظر متغیرعزت نفس 
بین دو گروه ارزش��یابی س��نتی و ارزش��یابی توصیفی تفاوت وجود ندارد. یعنی ارزشیابی توصیفی تاثیر 
معنادار و قابل توجهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان نمی گذارد. ضمنًا تفاوت های واریانس های دو 

گروه معنادار یافته نشده است.

فرضیة دوم پژوهش: بین میزان پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوش��ش ارزشیابی کیفی 
توصیفی با دانش آموزان تحت پوشش ارزشیابی سنتی تفاوت وجود دارد

جدول 3.   مقايسه ميانگين يادگيری در دانش آموزان گروه ارزشيابی کيفی توصيفی و سنتی                                              

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه 

1552٦/217/29ارزشيابی کيفی توصيفی

15519/٦4٦/20ارزشيابی سنتی

t=8/55. df =308. p>0/001

با توجه به جدول 3، میانگین یادگیری دانش آموزان گروه ارزشیابی کیفی توصیفی)26/21( نسبت به 
 p دانش آموزان گروه ارزش��یابی س��نتی )19/64( بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماری با توجه به مقدار
)p>0/001( معنادار است، از این رو با ضریب اطمینان 95درصد می توانیم نتیجه بگیریم که دانش آموزانی که 
در برنامة ارزشیابی کیفی توصیفی به تحصیل مشغولند از نظر پیشرفت تحصیلی در شرایط بهتری قرار دارند.
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بحث و نتيجه گيری
از طریق ارزشیابی تکوینی و فرایندی، به دلیل حذف عوامل استرس زا و تأکید بر 
موفقیت های دانش آموزان در فرایند یادگیری، مي توان شرایط روانی بهتر و مناسب تری 
را برای دانش آموزان فراهم آورده تا آن ها در محیطی مطبوع و برانگیزنده به تجارب 
یادگیری لذت بخش بپردازند. در این ش��رایط روانی دانش آموزان نسبت توانایی های 
خود خوش��بین ش��ده و خود را بهتر باور می نمایند. نتیجة آزمون فرضیة اول نش��ان 
داد كه این پژوهش در راس��تای چنین دیدگاهی قرار نگرفته  است. یعنی نشان داد که 
بین عزت نفس دانش آموزان مش��مول طرح ارزش��یابی توصیفی و دانش آموزان طرح 
ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد. این یافته با نتایج برخی محققان همسو 
می باشد )صالحی، 1389؛ قلندری، 1389؛ رضایی، 1385 و شیرمحمدی، 1388(. اما 
از طرف دیگر نتیجة حاصله با برخی پژوهش ها هم س��ویی نداشته )محمدی، 1384؛ 
بیگ��ی، 1388( ک��ه در این پژوهش ها بی��ن عزت نفس دانش آموزان طرح ارزش��یابی 
توصیفی و دانش آموزان طرح ارزشیابی سنتی تفاوت دیده شده است. به نظر مي رسد 
علت عدم وجود تفاوت بین دو گروه ارزش��یابی توصیفی و ارزش��یابی سنتی در این 
تحقیق، فراهم نبودن ش��رایط و امکانات الزم برای اجرای طرح ارزش��یابی توصیفی 
اس��ت. م��واردی از قبیل آمار باالی دانش آموزان در کالس های درس و آش��نا نبودن 
معلم��ان با نحوة اج��رای طرح از دیگر عوام��ل تأثیرگذار بر این موضوع می باش��د. 
به عبارت دیگر ارزش��یابی کیفی توصیفی با توجه به محاس��ن زیادی که دارد در عمل 
به خوبی اجرا نمی ش��ود و اگر در حال حاضر نتایج مطلوب و مورد نظر ارزش��یابی 
کیفی توصیفی در نظام آموزشی به چشم می خورد به همین مسئله مربوط می شود. از 
نظر برخی محققان، بزرگ ترین چالش ارزش��یابی توصیفی جمعیت زیاد دانش آموزان 
در کالس های درس می باشد )میرزامحمدی، 1390؛ حامدی، 1388(. هم چنین حجم 
کاری زیاد معلمان و بی انگیزگی دانش آموزان، به علت نبود رقابت، از دیگر مشکالت 
ارزش��یابی توصیفی است )میرزا محمدی، 1390؛ حسینی، 1390 و محمدی، 1390(. 
هم چنین تحقیقات موحدیان )1391(، اصالن پور )1391( و حس��نوند )1391( نشان 
می دهد که معلمان به فهم درس��تی از چگونگی کاربردش��یوه ها و ابزارهای ارزشیابی 
توصیفی در فرایند یادگیری دس��ت نیافته اند. لذا با توجه به این ضعف ها و مشکالت 

اجرایی انتظار نتایج کامل و مشخص منطقی نیست.
از زوایه اي دیگ��ر، نتایج این پژوهش را مي توان چنین تحلیل کرد که عزت نفس 
دانش آموزان در محیط یادگیری، فقط تحت تاثیر نوع ارزش��یابی نیس��ت بلکه عوامل 
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دیگ��ری هم بر آن تأثیر گذارند؛ از جمله نوع رابطة متقابل فرد با پدر، مادر، برادران، 
خواه��ران و س��ایر اعضای خان��واده و اینکه فرد تا چه اندازه توس��ط آن ها پذیرفته 
ش��ده در چگونگی نگرش او نس��بت به خودش مؤثر اس��ت و عزت نفس خانوادگی 
او را تعیی��ن می کن��د )بیابان��ی، 1390(. بیابانگرد )1373( مفهوم خود ادراک ش��ده و 
خ��ود ای��ده آل را مطرح ک��رده و اذعان می دارد ک��ه اگر تفاوت و فاصل��ة میان خود 
ادراک ش��ده و خود ایده آل زیاد باشد، عزت نفس پایین ایجاد می شود اّما در صورتی 
که این تفاوت و فاصله کم باش��د، به عزت نفس باال منجر می شود. هم چنین فردی که 
نیازهای اجتماعی اش برآورده شود و معیارهای مورد قبول جامعه را داشته باشد، از 
عزت نفس اجتماعی خوبی برخوردار است )پاپ، مك هیل و كرایگ هد11، 1988(. از 
این می توان نتیجه گرفت که عزت نفس متغیر پیچیده ای اس��ت که تحت تأثیر عواملی 
مختلفی قرار دارد که چگونگی محیط یادگیری و یا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تنها 
یک��ی از آن ها می تواند باش��د که البته این موضوع در ای��ن تحقیق تایید نگردید. این 
نشان مي دهد که حداقل، نوع ارزشیابِی تحصیلی، متغیِر آن چنان قدرتمندی در اعتماد 

به نفس نمی تواند باشد.
یافته های پژوهشی درباره نقش ارزشیابی با رویکرد تکوینی و فرایندی به دلیل فراهم 
س��اختن بازخورد در مراحل آموزش سبب پیش��رفت تحصیلی، بهبود و معنادارکردن 
یادگی��ری دانش آموزان می ش��ود )گاس��کي12، 1388/2003؛ کرد، 1381 و سپاس��ی، 
1383(. دیدگاه طراحان الگوی ارزش��یابی کیفی توصیفی بر این اس��ت که با اجرای 
این روش در کالس درس دغدغة کس��ب نمره از بین می رود و دانش آموزان متوجه 
یادگیری و بهبود یادگیری می ش��وند. هم چنین فرایندهای تعریف ش��ده در ارزشیابی 
کیفی توصیفی و حضور آن در جریان یادگیری به ارتقاي یادگیری و افزایش پیشرفت 
تحصیلی منجر مي شود. فرضیة دوم این پژوهش در صدد آزمون این ایده بوده است. 
با آزمون فرضیة دوم مش��خص ش��د که میزان یادگیری دانش آموزان گروه ارزش��یابی 
توصیفی بیشتر از دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی است. یافتة مورد نظر با بسیاری 
از نتایج قبلی همس��و بوده و آن ها را تایید می کن��د. امیری )1385( در پژوهش خود 
به این نتیجه رس��ید که كیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان طرح ارزشیابی 
توصیف��ی در مؤلفه های ماندگاری ذهن��ی )دوام و پایداری یادگی��ری(،  میزان انگیزه 
انجام تكالیف درس��ی بهتر از دانش آموزان ارزش��یابی كمی بوده اس��ت. هم چنین در 
پژوهش صالحی )1389( مشخص شد که میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 
طرح ارزشیابی توصیفی بیش��تر از میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر طرح 
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كّمي اس��ت. عیسي زاده )1388( نشان داد که سطح پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان 
تحت پوش��ش ارزش��یابی توصیفی به صورت معناداری بیشتر از دانش آموزان تحت 
پوشش ارزشیابی كّمي در مدارس هم سطح آن هاست. هم چنین در پژوهش احمدی 
)1386( میانگین نمرات پیش��رفت تحصیلی دانش آم��وزان پایة چهارم ابتدایی داخل 
طرح ارزش��یابی توصیفی در دروس زبان فارس��ی، علوم تجربی و ریاضی بیش��تر از 
میانگین نمرات پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان خارج از طرح بود. رزم آرا )1385( 
هم به این نتیجه رس��ید که تفاوت بین نمرات فارسی و ریاضی )پیشرفت تحصیلی( 
دانش آموزانی که ارزش��یابی سنتی دارند و دانش آموزانی که ارزشیابی توصیفی دارند 
معنادار اس��ت و نمرات دانش آموزانی که به شیوه توصیفی ارزشیابی می شوند، باالتر 
است. رضایی )1385( و رزی )1388( به نتایج مشابه و هم سویی در این زمینه دست 
یافتند. این در حالی اس��ت که با مرور ادبیات پژوهش��ی، هیچ پژوهشی نبود که نشان 
دهد ارزشیابی پایانی تأثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دارد و تنها برخی از 
آن ه��ا تفاوت ها را معنادار نیافته اند )خوش خلق، 1385؛ 1389( برخی هم در بعضی 
مؤلفه های پیش��رفت تحصیلی تفاوت معناداری را در پیشرفت تحصیلی بین دو گروه 

مورد مقایسه نیافته اند )فتح آبادی، 1385(. 
ب��ا وجود این نتای��ج متناق��ض و تردید آمیز )فق��دان تفاوت معن��ادار در برخی 
پژوهش ها و وجود تفاوت معنادار در برخی دیگر( در حوزة تأثیر ارزش��یابی کیفی بر 
پیشرفت تحصیلی، این پژوهش نشان می دهد که پیامدهای مثبت و سازندة به کارگیری 

ارزشیابی توصیفی در فرایند یاددهی– یادگیری وجود دارد. 
بنابرای��ن ب��ا توجه به دیده ش��دن تف��اوت معن��ادار در پیش��رفت تحصیلی، بین 
دانش آموزان مش��مول طرح ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی در این پژوهش، به 
احتمال زیاد می توان گفت که الگوی ارزش��یابی کیفی توصیفی توانسته  است شرایط 
نسبتًا مناسبی را برای یادگیری در کالس ها فراهم نماید. این در حالی است که نتایج 
بس��یاری از پژوهش ها نش��ان مي دهد که ارزشیابی کیفی توصیفی در عمل به خوبی و 
در حد مطلوب اجرا نمي ش��ود و با موانع و مش��کالت زیادی دست به گریبان است 
)میرزا محمدی، 1390؛ محمدی، 1390؛ موحدیان، 1391 و اصالن پور، 1391( یعنی 
با توجه به اجرای نا مناس��ب آن این حداقل نتایج نیز قابل توجه و ارزشمند خواهد 
بود. این نتیجه مؤید این نظریه است که به هر حال ارزشیابی تحصیلی و یادگیری در 

تعامل با همدیگرند )قدم پور، 1385(.
در مجموع می توان اس��تنباط کرد که نوع ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر اصلی 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ë شمارة49 
ë سال سیزدهم 

ë بهار1393
122

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

مقايسة ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامة ارزشيابي کيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتي

نظ��ام تعلیم وتربیت، بر عناصر دیگر آن تأثیر می گ��ذارد. این موضوع به لحاظ نظری 
مورد تایید قرار گرفته است )قدم پور، 1385؛ سیف، 1382 و کیامنش، 1382(. کاربرد 
ارزشیابی كیفي توصیفی بر دانش آموز، محیط و جریان یادگیری آثاری به جای می گذارد 
که هر یک از آن ها هدف های مهم و با ارزشی تلقی می شود و نظام آموزشی به دنبال 
تحّقق بخش��یدن به آن هاست. این الگوي ارزش��یابي با تغییر رویکرد از ارزشیابی از 
یادگیری به ارزش��یابی برای یادگیری، توجه محوری به ابزارهای کیفی و محور قرار 
دادن بازخوردهای توصیفی، مشارکت دانش آموزان در جریان ارزشیابی )خودسنجی، 
همسال س��نجی(و درگی��ر کردن والدین در فرایند آموزش از طریق س��نجش والدین، 
نگاهی مثبت به ظرفیت نظام آموزشی در ارتقاي کیفیت یادگیری دانش آموزان دارد.

پيشنهاد
با توجه به تأثیر مثبتی که طرح ارزش��یابی توصیفی بر یادگیری فراگیران دارد پیش��نهاد می شود زمینة 
اجرایی و عملیاتی این طرح به طور واقعی فراهم گردد. پژوهش های دیگری که در این زمینه انجام شده اند 
نشان از وجود مشکل و چالش های جّدی بر سر تحّقق اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کالس درس 
دارد. به س��خن دیگر تحّقق یافتن و مالحظه آثار و پیامدهای مورد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی نیازمند 
فراهم شدن بستر مناسب برای تحّقق مطلوب آن است. از این رو الزم است این موانع به خوبی شناسایی 
شده و راهکارهایی برای رفع این موانع و فراهم کردن موقعیت مناسب برای اجرای آن فراهم گردد. در 
این صورت اس��ت که مي توان به آشکار شدن پیامدهای سودمند و با ارزش ارزشیابی کیفی توصیفی دل 
بست. هرچند در این شرایط نامطلوب اجرایی باز نتایج و پیامدها کم و بیش خود را نشان مي دهند و از 

پس مشکالت و چالش های جاری چهره می نمایانند.
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مقايسة ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در برنامة ارزشيابي کيفي و توصيفي و ارزشيابي سنتي
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