
  
  
  
  
  
   و ی، عاطفی شناختویژگیهای بر یفی توصیابیر ارزشیثتأ

   آموزان دانش ی ـ حرکتیروان
  ∗ ییدکتر اکبر رضا

  ∗∗ فی اکبر سیدکتر عل
  

  دهیچک
 بـا توجـه بـه        و یفی توص یابی طرح ارزش  ی اثربخش یپژوهش با هدف بررس    نیا
 شـهر   ییتـدا ه سوم اب  ی پا آموزان  دانش ی حرکت -ی و روان  ی، عاطف ی شناخت یها ویژگی

، ینی تکـو  یابی بـا اسـتفاده از ارزشـ       یفی توصـ  یابیطـرح ارزشـ   . تهران انجام گرفت  
 تا کنـون  1382 -83 یلی از سال تحصیفی، و دادن بازخورد توص  ی عملکرد یابیارزش

ـ به صورت آزما  ) 16 و   9،  5،  1مناطق  (در چهار منطقه شهر تهران        اجـرا شـده     یشی
ن یدر ا . ن مناطق بوده است   یر محدود به ا    پژوهش حاض  ین، جامعه آمار  یبنابرا. است

 یفی توصـ  یابی از مدارس مشمول طرح ارزش     ییه سوم ابتدا  ی پا آموز  دانش 96پژوهش  
مـدارس   از   آمـوز   دانش 96ن  یو همچن )  پسر 48 دختر و    48(ش  یبه عنوان گروه آزما   

 ،یبه صورت تـصادف  ، نبودندیفی توصیابی تحت پوشش طرح ارزش که آنهاهم سطح   
 مورد  یری اندازه گ  ی ابزارها .انتخاب شدند )  پسر 48 دختر و    48 ( گروه گواه  به عنوان 

) 2(،  یاضـ ی ر یلیشرفت تحص یآزمون پ ) 1: (ن پژوهش عبارت بودند از    یاستفاده در ا  
، ی زبـان فارسـ    یلیشرفت تحص یآزمون پ ) 3(،  ی علوم تجرب  یلیشرفت تحص یآزمون پ 

پرسـشنامه  ) 5(،  ی شـناخت  ویژگیهـای  سنجش   ی برا ی فراشناخت ی آگاه  پرسشنامه )4(
 ی عملکرد یآزمونها )6 (  و ی عاطف ویژگیهای سنجش   ی در مدرسه برا   یت زندگ یفیک

ـ  ویژگیهای سنجش   ی برا یاضیعلوم و ر   ـ  -ی روان ـ  تحل یبـرا . ی حرکت  از  هـا   دادهل  ی

                                                           
   نور تبریزپیام عضو هیئت علمی دانشگاه ∗
  اد دانشگاه عالمه طباطبایی تهراناست  ∗∗
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ک یانس یل واری تحل و(MANOVA) یریانس چند متغیل وار ی تحل ی آمار روشهای
ه ی پا آموزان  دانششرفت  ی نشان داد که سطح پ     جینتا.  شد استفاده) ANOVA(ه  یسو

ـ  از قب  ی شناخت یرهای در متغ  یفی توص یابی مدارس مشمول طرح ارزش    ییسوم ابتدا  ل ی
 به طور ،ی فراشناختیزان آگاه ین م ی و همچن  ی، زبان فارس  ی، علوم تجرب  یاضیدانش ر 
. سـت ها هم سطح آن   ی مدارس عاد  ییه سوم ابتدا  ی پا آموزان  دانششتر از   ی ب ،یمعنادار

ـ  یل رضا ی از قب  ،ی عاطف  حوزه یرهای و گواه در متغ    یشی آزما گروههاین  یب  از  یت کل
، ی اجتمـاع  ی نسبت به مدرسه، نگرش در مورد معلمان، همبستگ        یمدرسه، عاطفه منف  

 ی برایینان به توانایاحساس اطم(ت ی، موفق)د بودن مدرسهیباور نسبت به مف(فرصت 
 و لـذت    یختگیاحـساس خـودانگ   ( ماجرا   و)  مدرسه یق در انجام کارها   یکسب توف 
ـ    یرهایدر متغ .  مشاهده نشد  داری  معنی یها تفاوت) یریادگیبردن از     -ی حـوزه روان

 آمـوزان   دانـش  و   یفی توصـ  یابی مدارس مشمول طرح ارزش    آموزان  دانشن  ی ب یحرکت
  نشان دادیلی تکمهای تحلیلج یتان.  به دست آمدداری معنی های  تفاوت یمدارس عاد 

 نـسبت بـه    ، مـدارس مـشمول طـرح در آزمـون درخـت و بـرگ              آموزان دانشکه  
از گرِ،  ید ی عملکرد یها در آزمون . رنددا یعملکرد بهتر  ،ی مدارس عاد  آموزان  دانش

 مـشمول طـرح     آمـوزان   دانـش  ، و آزمـون دماسـنج     یختنی دور ر  یایل آزمون اش  یقب
 داشتند؛  یترعملکرد به  ،ی مدارس عاد  آموزان  دانشسه با   ی در مقا  ،یفی توص یابیارزش
 هن مقالـه ضـمن بحـث دربـار        یدر ا .  نبودند دار  معنی ی از نظر آمار   ها  تفاوتن  یااما  
  . مطرح شده استی بعدپژوهشهای یز برای نییشنهادهایها، پ یافته

 ،یلیتحص شرفتیپ نگرش، ،ینیتکو ،یعملکرد ،یفیتوص سنجش، ،یابیارزش :یدیکل یها واژه
  .ییابتدا دوره و فراشناخت

  

  مقدمه
 یت آموزشـ یفی و بهبود کی اصالحات آموزش  ه دربار یادی ز یها بحث ،ری اخ یدر سال ها  

ک اهـرم و    یـ  ،ی ملـ   در سـطح   آموزان  دانش 1یابیسنجش و ارزش  . مدارس مطرح شده است   

                                                           
 .اند رزشیابی اغلب مترادف به کار رفته در این مقاله، سنجش و ا1

2  Stiggins                       3  Diez                           4  Walberg                         5  Linn        
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 شـود   مـی  در نظـر گرفتـه       یریادگیـ  اصالح مدارس و بهبود آمـوزش و         ی برا یدیعنصر کل 
ــ( ــت1382ف، یس ــرگ1997، 3 اِزی؛ د2004، 2نزیگی؛ اس ــاران،  4؛ والب ــ1994و همک ، 5نی و ل

 .  را فراهم کندیات اصالحات آموزش درست، مقدمیابی ارزشرود میانتظار ). 1994

 ه دربـار یریـ گ می تـصم یاست و بران گام  یآخر،یابی، ارزش یدر آموزش و پرورش سنت    
بخـش   ،یابیاکنـون ارزشـ   . رود  مـی  باالتر بـه کـار       یلی تحص های  پایه به   آموزان  دانش یارتقا
، آمـوزان   دانش ی طبقه بند  ی است که به جا    یریادگی -ند آموزش یر و همگام فرا   یناپذ ییجدا

  ). 1383، یفیشر( متمرکز است آنها یریادگیتِ یبر هدا
 یده ا یـ  پد ،آمـوزان   دانش یریادگیت  ی بهبود وضع  ی برا ی کالس یابیرات نظام ارزش  ییتغ

 حـداقل از    توان  میده را   ین پد یا. دشو  می جهان مشاهده    یهااست که امروزه در اکثر کشور     
ر یـ  نظ ،یریادگیـ  یشناسـ  د روان یـ  جد یکرد ها ی رو یکی: ن کرد یی مرتبط به هم تب    هشیدو ر 

 و ی نهـضت اصـالحات آموزشـ   یگـر ی و د 1یا سـازندگ  یـ  یـی گرا  و سـازنده   ییگرا شناخت
 از بـه  یـ  و ن  ی مختلف درسـ   ی در موضوع ها   ین الملل ی ب یها سهی و مقا  یرات برنامه درس  ییتغ
؛ 2001،  4 و کاوچـک   3؛ اگـن  2000،  2؛ شـپرد  1382ف،  یسـ  (ی آموزش یش استانداردها یافزا

   ).1998 7امیلیو و 6؛ بلک1998، 5 پوکو-رازدِوسک
نـه  ین زم یـ  در ا  یر کـشورها، اقـدامات    یز همگـام بـا سـا      ی ن ر در کشور ما   ی اخ یدر سالها 

فتـاد و    آمـوزش و پـرورش در ششـصد و ه          ی عـال  ی مثال، شورا  یبرا. صورت گرفته است  
 وزارت  یتی و امور ترب   ی به معاونت آموزش عموم    30/8/1381 ه خود در مورخ   هن جلس ینهم

 یفـ یاس ک یـ به مق ) 0 –20 (یاس کم یر مق یی  تا نسبت به تغ     ت داد یآموزش و پرورش مامور   
بـه   81 – 82 یلی و آن را از سـال تحـص         کننـد   اقـدام  آمـوزان   دانش یابیدر ارزش ) یفیتوص(

 ، و امکانـات ی انـسان یروی که از نظر ن،یی ابتداه از مدارس دوریددر تعدا یشیصورت آزما 
 پـرورش،  و آمـوزش  یعال یشورا مصوبات مجموعه(ند ی، اجرا نما دارند الزم را    یها یژگیو

طـرح  ، یتـ ی و تربیلی تحـص یابیگـروه مطالعـات دفتـر ارزشـ      ،ریین تغ ی ا یدر راستا . )1382
ـ  ی اجـرا   عمالً 1381بهمن ماه    دوم   همیاز ن کرد و    هی ته  را یفی توص یابیارزش  یشیـ ش آزما ی پ

 تـن از    30 بـا کمـک       و  مدرسـه  10 در   یی اول ابتدا  هی کالس پا  20در  را   یفیاس ک یمقطرح  
 یĤنهـا  پودم ین برگـزار  ی و همچنـ   یشیش آزما ی پ ی بعد از اجرا   ،ن طرح یا. کرد آغازمعلمان  

                                                           
1. Constructivism                    2. Shepard                                 3. Eggen                              
4. Kauchak                              5. Razdevsek-pucko                  6. Black                           
7. Wiliam                                8.   formative evaluation            9.  performance evaluation                              
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 از یحـدود  در تعـداد م 1382 عمـالً از مهرمـاه سـال    ، طـرح ی معلمان مجـر  ی برا یآموزش
  . کشور اجرا شده استییمدارس ابتدا
 آموزش و پرورش در     ی عال ین شورا یون مع ین جلسه کمس  یست و نود و ششم    یدر دو 

 یلیشرفت تحـص  یـ  پ یفی توص یابی ارزش یشی طرح آزما  ی برا ییها  هدف 12/6/1382 همورخ
 در  یریادگیـ  - اصالح روند آمـوزش    آنها از   یکیب شد که    ی تصو یی دوره ابتدا  آموزان  دانش

 ی، توجه به هدف هـا     )یریادگی یداریدوام و پا   (ی ذهن یش ماندگار یافزا. بودکالس درس   
 بـا   یریـ ش درگ یق افـزا  یـ  از طر  یریادگیـ ق  یـ ، تعم ی شـناخت  هطیا ح یسطوح باالتر حوزه و     

  یر شـناخت  یـ  غ یطه ها ی ح ی، توجه به هدف ها    یریادگیش عالقه به    ی، افزا یریادگیف  یتکال
 ی برا یفی توص یابی مورد توجه در طرح ارزش     یراهکارها. اند  بوده اهاز جمله خرده هدف   ... و  
، بازخورد و   9ی عملکرد یابی، ارزش 8ینی تکو یابیارزش: اند از   عبارت ، فوق یهادن به هدف  یرس

  ). 1382، ی و کاظمیحسن (یفیکارنامه توص

م ینظـ در مباحـث مربـوط بـه ت    1ونی اسکرن بار ی اول یبرارا   ینی تکو یابیاصطالح ارزش 
ز معتقـد بودنـد     ین) 1355 (4و ماداوس  3نگزی، هست 2 بلوم . است  به کار برده   ی درس یها نامهبر

 یریادگیـ  زیـ س و ن  ی تـدر  ی، بلکه برا  یم برنامه درس  ی تنظ ی نه تنها برا   ،ینی تکو یابیکه ارزش 
، سـنجش   کنـد   می ریی تغ ی سازندگ یها دگاهی د همچنان که توجه به   . د است ی مف آموزان  دانش
د قرار  ی مورد تاک  یا ندهی، به طور فزا   یریادگی یندهای بهبود فرا  ی برا یابزار به عنوان    ،یکالس

). 1998ام، یلی و بلک و و2000؛ شپرد، 2002، 6تِرز ؛2005، 5یبر؛ 2005نز، یگیاست(رد یگ یم
شرفت یـ  در رابطـه بـا پ     ینیمعتقد است کـه هـدف از کـاربرد سـنجش تکـو            ) 1383(ف  یس

ن نقاط قوت و    یی تع ی آنان برا  یریادگی هزان و نحو  یاز م افتن  ی ی آگاه ،آموزان  دانش یلیتحص
 ی معلـم در رابطـه بـا هـدف هـا     یص مشکالت روش آموزشـ  یز تشخ ی و ن  یریادگیضعف  
تواند  یمت باال   یفی با ک  ینی که سنجش تکو   دهد  میز نشان   ی ن یشواهد پژوهش .  است یآموزش

 مثـال، وان    یبـرا (باشد   داشته   آموزان  دانشزش  ی و انگ  یلی بر عملکرد تحص   یر قدرتمند یتاث
ج پژوهش وان اورا ینتا). 1375، یدری ح و2004، 8؛ وادل1998ام، یلی ؛ بلک و و    7،2004اورا

 در  راداری معنــیش ی افــزاینینــشان داد کــه بــازخورد حاصــل از ســنجش تکــو ) 2004( 

                                                           
1.  Scriven                     2.  Bloom                  3.  Hastings                     4. Madaus                      
5. Berry                         6.  Taras                    7. Van Evera                    8.  Waddell                                
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ز یـ ن) 1998(ام  یلیبلک و و  . آورد  یبه وجود م   یی دوره راهنما  آموزان  دانش ی شخص یکارآمد
 بـر    را ینی اثـرات مثبـت سـنجش تکـو        ،ینه سـنجش کالسـ    ی مقاله در زم   250س از مرور    پ

ها گزارش کرده اند     آن. ند گزارش کرده ا   )یی و توانا  ی سطوح سن  در تمام ( یلیعملکرد تحص 
ن یا. اثر دارد  استاندارد شده    یآزمونها در   7/0 تا   4/0به اندازه    ،ینیکه مطالعات سنجش تکو   

هـا    آن.  به دسـت آمـده اسـت       ی مداخالت آموزش  یاست که برا   ی میزان تر از   اندازه اثر، بیش  
اء شرفت را ارتقـ   یـ  پ ی اسـتانداردها  ،ینیانـد کـه سـنجش تکـو        دهی رس جهین نت ین به ا  یهمچن

کـم  ( دارنـد    یشرفت کمـ  یـ  پ  کـه  آمـوزانی   دانش ی خاص برا  یا  ن امر به گونه   یبخشد و ا   یم
کم اندوز و    آموزان  دانشن  ی شکاف ب  یموانت یق م ین طر ین از ا  یبنابرا. موثرتر است ) 1اندوزها

  . میش بدهی را افزایشرفت کلی پ و در عین حال،یمکاهبش اندوز را یب

ق یـ  در ارتقاء آمـوزش از طر      ی از عوامل اساس   یکیمعتقدند که   ) 1998(ام  یلی بلک و و  
 رنده، بـرای  یادگیبه عملکرد   بازخورد  .  است آموزان  دانشموثر به    2 بازخورد ،یسنجش کالس 

 یریادگیـ  و بهبـود     یمنجر بـه اصـالح شخـص      این اطالعات    که    کند ی فراهم م  یاو اطالعات 
و  )1996، 3یمک گـ  (ی شخصی بر کارآمدیر بازخورد اسنادی تاث،یشواهد پژوهش. شود یم

را نـشان   ) 1374،  یزاویحـو (ش عالقه و عملکرد     ی بر افزا  یستگیبازخورد شا تأثیر  ن  یهمچن
ک یـ آن را   ) 2001(اِگـن و کاوچـک       است کـه     ی چنان قو  ،بازخوردر  یدر واقع، تاث  . اند داده

 ، معلمـان  ،یفی توصـ  یابیکـرد ارزشـ   یدر رو . انـد  دهیـ زش نام ی و انگ  یریادگیدر   یاصل اساس 
 اوقـات بـه صـورت       ی و گاه  ی به صورت کالم   ،یفیانات توص ی را با ب   آموزان  دانششرفت  یپ

 در  آمـوزان   دانـش ن معلم و    یل ب تعام). 1384،  یحسن(دهند   ی مورد سنجش قرار م    ،ینوشتار
اگـر  .  مـوثر باشـد    یدهـ   خـودنظم  یریادگیـ  ه در رشد و توسع    تواند  می ،ن ارائه بازخورد  یح

تـر       تـا بـیش    کنـد   می ییها را راهنما    ارها باشد، معلم آن   ین تر از مع   یی پا آموزان  دانشعملکرد  
اگـر  . دهـد شنهاد یـ پ را ی متفـاوت یریادگیـ  یراهبردهـا تواند  یاو در این حال م    . تالش کنند 

خواهنـد  ت  یـ  احساس موفق  ا از آن باالتر باشد،    ینگ و   ارها هماه ی با مع  آموزان  دانشعملکرد  
ـ  یـ ن امـر ن ی که ا  ش خواهد یافت؛  ی افزا  شان ی شخص ی و کارآمد  داشت    خـود بـر   هز بـه نوب

  . خواهد گذاشتیر مثبتی تاث،لی نسبت به آموزشگاه محل تحصنگرش آنان
                                                           

1. low achiever                        2.  feedback                             3. McGee 
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ن است که هم در نقـش معلمـان و هـم در             ی مستلزم ا  ،ینی سنجش تکو  یلیمرحله تکم 
،  ینی در سـنجش تکـو      رو نیاز ا ). 2004،  1 سا یتر(جاد شود   ی ا یراتیی تغ آموزان  دانشنقش  
ن یـ ن حـال، ا   یـ  ا بـا .  برخـوردار اسـت    یا ژهیـ ت و یـ از اهم  و سنجش همساالن     یسنجخود
البـاً در    اسـت کـه غ     ی و موضـوع    درس متـداول نیـست     یها س در کال  ،ی سنجش یها وهیش
هـدف  ). 1998ام،  یـ لیبلـک و و   (ز مورد غفلت قرار گرفتـه اسـت         ی ن یات سنجش کالس  یادب

ـ تیمـسئول جاد احـساس  ی ا،ن دو روشی ا در یاساس  خـود و  یریادگیـ تـر نـسبت بـه     شی ب
ز اثـرات مثبـت سـنجش       یـ  ن یمطالعات پژوهـش  ). 1384،  ی و احمد  یحسن(همساالن است   

 و  ی سـن  گروههـای  در   آمـوزان   دانـش  یلیص و سنجش همساالن را بر عملکرد تحـ        یشخص
و ) 2005 (یبر). 2000،  4ونگی؛  1994،  3 و فرناندز  2فونتانا (دروس مختلف نشان داده است    

 گیرند میاد ی  ،یروش سنجشن دو ی با اآموزان دانشقاد دارند، اعت) 2004( بلک و همکاران
 نیـ از ا . ندیت نما یریمدکنند و آن را کنترل و       گران نظارت   ی و د   خود یریگادیکه چگونه بر    

 بـا بـه     ،یفی توصـ  یابی تحت پوشـش طـرح ارزشـ       آموزان  دانشکه   انتظار داشت    توان  میرو  
ز یـ  ن ی بـاالتر  یناخت از دانـش فراشـ     ،یلیشرفت تحـص  یـ  عـالوه بـر پ     ،ها ن روش ی ا یریکارگ

 .برخوردار شوند

 یابیکـه متخصـصان ارزشـ      اسـت    ی از سنجش کالس   یگری د هوی ش ،یسنجش عملکرد 
 یهـا  نـدها و فـراورده   ی فرا ،یدر سـنجش عملکـرد    . کننـد   مید  ی بر آن تاک   یلیحصشرفت ت یپ
 ،ن نوع سنجشیدر ا). 1384ف، یس (شود میده یم سنجی به طور مستق   ،آموزان  دانش یریادگی

 یبـرا  اسب منهای  مهارت از   یریگ  خود و بهره   ی و فعل  ی با استفاده از دانشِ قبل     آموزان  دانش
 و کننـد  مـی  داده شده برخورد    سؤالا  یون  ، آزم مسئله با   ،ال، به صورت فع   یحل مسائل واقع  
 ؛ستندیسنجش ن  یتنها برا ف،  ین نوع تکال  ین ا ی بنابرا ).1377امنش،  یک (ابندی یپاسخ الزم را م   

و )  آشناست آموزان  دانش ی که برا  یدر بافت  (اند  شده ی طراح ی و واقع  یبلکه به صورت عمل   
  . زدیانگ یبرمچالش را به  آموزان دانشرو  نیاز ا

                                                           
 
1. Teresa                       2.  Fontana                  3. Fernandez                    4. Young                                    
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 ی سـنجش عملکـرد     که با  ی آموزش یها کالسافتند،  یدر) 1999( و همکارانش    1وکزیف
، شـوند   مـی ت ن ی هـدا  ی کـه بـا سـنجش عملکـرد        های  گروهسه با   ی، در مقا  شوند  میت  یهدا

 بـر  ی کـه سـنجش عملکـرد   یری، تـاث نیبراعالوه .  دارندهحل مسئل در یترشیب های  مهارت
  . قابل تامل است دارد، ی آموزشهای فعالیت و بت به مدرسه نسآموزان دانش نگرش عالقه و
در و  آمـوزان  دانـش د سنجش عملکرد  یکرد جد ی که در رو   یلی تکم های  فعالیت از   یکی
ف یبنا به تعر  .  است 2رد، کارپوشه ی گ ی مورد استفاده قرار م    یریادگی -ند آموزش   یان فرا یجر

و 3یشی است که رشد، خود اند     آموز دانش ی از کارها  ی مجموعه ا   کارپوشه، )2004( ولفلک
د کـه   ت از آن دار   یـ هـا حکا   پـژوهش . دهـد   مـی نه خـاص نـشان      یک زم یشرفت او را در     یپ

؛ 1992،  4سیگـر ( دهنـد    یتـر نـشان مـ      ی را بهتـر و واقعـ      آموزان  دانششرفت  یها پ  کارپوشه
  خـود  ی سنجـش  ی رشـد ابزارهـا     به طور فعـال در     آموزان  دانش که   یهنگام). 2000،  5جریاِد

 دن به هدف هـا    یرس را در    شرفت خود ی و پ  کنند  می ، شروع به انتخاب هدف    شوند  میر  یدرگ
و پالـسون،    6پالسون (ندی نما یابی را ارز   خود یها یینااکه تو  گیرند  میاد  ی و   کنند  می یوارس

 نه تنهـا    ،ک روش آموزش و سنجش    ی به عنوان    ، استفاده از کارپوشه   ).1992،  7یرنی؛ ت 1994
 ی  بلکـه راهبردهـا     ،کند  میکمک   یلیشرفت تحص ی و پ  ینجش شخص  س های  مهارتبه رشد   
و  10ی، ر9ِ؛ کَتـول 2002، 8ی؛ کلناوسـک 1384ف، یسـ  (دهـد   مـی ز گـسترش    ی را ن  یفراشناخت

 در  ی فراشـناخت  هـای   مهـارت  رشد و پرورش     یت روش کارپوشه برا   یاهم). 1999،  11لیشر
ز یـ نو  د   خـو  یریادگیند  ی و فرا  رندگان با اطالع از آموخته ها، نحوه تفکر       یادگین است که    یا

 و تفکـر خـود را       یریادگیـ  ندتوان  می ارت در حل مسائل،    دانش و مه   یریکارگه   ب یچگونگ
، شی خو ی ذهن یندهای و نظارت بر فرا    ینظم ده ق خود یت کنند و از طر    ی و هدا  جهت دهند 

 . را بهبود بخشندشرفتشانیپ

 تا با   شود  می تالش   ،ح در مدارس مشمول طر    یفی توص یابید ارزش ی طرح جد  یدر اجرا 
ط ی شـرا  ،یفین دادن بازخورد توص   ی و همچن  ی عملکرد یابی، ارزش ینی تکو یابید بر ارزش  یتاک
 در عملکـرد    یابین نظام ارزش  ی که ا  رود  مین، انتظار   یبنابرا.  فراهم شود  یریادگی ی برا یبهتر
 حاضـر   هدف پژوهش .  داشته باشد  یر مثبت ی تاث آموزان  دانش ی، باورها و نگرش ها    یلیتحص
 یابی ارزشـ  ی اجـرا  ": بـود ن  ی پژوهش ا  ی اصل سؤال .بود ن انتظار ی تحقق ا  ی چگونگ یبررس

                                                           
1. Fuchs                  2. portfolio                  3. self-reflection                4.Grace                   

7. Tierney                         8.  Klenowski. 5. Ediger                 6. Paulson                     
9. Katula                   10. Ray                            11 Sherrill              
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 به هدف یی دوره ابتداآموزان دانش یابی در دست  ، تا چه اندازه توانسته است     رانی در ا  یفیتوص
ـ  یاضـ ی ریلیشرفت تحـص یـ پ (ی شناختیها طهی در ح  ،ی آموزش یها  و زبـان  ی، علـوم تجرب

 نـسبت بـه     آمـوزان   دانـش نگـرش    (ی، عـاطف  )ی فراشـناخت  یان آگـاه  زین م ی و همچن  یفارس
ـ  )  مدرسـه  هـای   فعالیـت گر، معلمان، مدرسه و     ی د آموزان  دانشخودشان،    ی حرکتـ  -یو روان

 "موثر باشد؟ ) ی و علوم تجربیاضیشرفت عملکرد ریپ(
  

  روش 
  ا شرکت کنندگان  ی ها یآزمودن

 . بـود  ییه سـوم ابتـدا    یـ  پا مـوز آ  دانـش  192 تعـداد کـل افـراد نمونـه          ،ن پژوهش یدر ا 
 48 دختـر و   48 (آمـوز   دانـش  96ش و   یدر گـروه آزمـا    )  پسر 48 دختر و    48( آموز  دانش96
 مـاه و بـا انحـراف        6 سال و    9 گروه نمونه    ین سن یانگیمدر گروه گواه شرکت داشتند      ) پسر
 آموزش  یا اداره ه  ییابتدا کارشناسان مقطع ابتدا    انتخاب گروه نمونه،     یبرا.  بود 58/0ار  یمع

 بـا در  را هم سطح با مدارس مشمول طـرح  یمدارس عاد 16 و 9 ، 5 ، 1و پرورش مناطق   
 ی فـرد  ویژگیهای و   ی انسان یرویزات، ن یفضا، تجه ( از نظر درون داد      آنهاط  یشرانظر گرفتن   
ـ     کردند ییشناسا) آموزان  دانش یو خانوادگ  ک یـ  ،ی تـصادف  طـور  بـه    ،آنهـا ن  ی و سپس از ب

ن مـدارس  ی و همچنـ   یفی توص یابیمدارس تحت پوشش طرح ارزش     در. ددنیرا برگز مدرسه  
.  انتخـاب شـدند    ی نفر به صـورت تـصادف      24 ،ییه سوم ابتدا  ی پا آموزان  دانشان  ی از م  ،یعاد

ره یوان افراد ذخبه عنو  یز به صورت تصادفی نآموز دانش نفر 2ن، در هر مدرسه یعالوه بر ا
 یهـا ، بـه آزمون   ی انتخاب شـده اصـل     آموزان  نشدابت  ی تا در صورت غ    ،در نظر گرفته شدند   

  .  پاسخ دهندآنهامربوط به 
  

   پژوهشیابزارها
 : ر اسـتفاده شـد    یـ  ز یاز از ابزارهـا   ی اطالعات مورد ن   ی جمع آور  ین پژوهش برا  یدر ا 

ـ    یلیشرفت تحـص  یـ آزمون پ ) 2(،  یاضی ر یلیشرفت تحص یآزمون پ ) 1( ) 3(  ،ی علـوم تجرب
) 5(،  یاضی و ر  ی علوم تجرب  ی عملکرد یآزمونها) 4(،  ی زبان فارس  یلیشرفت تحص یآزمون پ 

 اطالعـات   ،در ادامه .  در مدرسه  یت زندگ یفیپرسشنامه ک ) 6( و   ی فراشناخت یپرسشنامه آگاه 
  .ها ارائه شده است  و پرسشنامهآزمونهان یک از ای هر هالزم دربار
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   یاضی ریلیشرفت تحصیآزمون پ
 ،ییه سوم ابتدای پاآموزان دانش یاضی ر یلیشرفت تحص ی سنجش پ  ین پژوهش برا  یدر ا 

ن آزمـون، ابتـدا جـدول       یـ  ا سـؤالهای ن  ی تـدو  ی بـرا  .از آزمون محقق ساخته اسـتفاده شـد       
ه یـ  ته ییه سوم ابتـدا   ی پا ی کتاب درس  یها و محتوا  ن هدف یی به منظور تع   ، سنجش 1مشخصات

 سـؤال   105 ،سپس با استفاده از اطالعات جدول مشخصات سنجش و منـابع موجـود            . شد
 یی از توانـا   یتـر   دامنـه گـسترده    یریـ گ  انـدازه  یبـرا .  شـد  ی طراحـ  ی آزمـون مقـدمات    یراب

ن یـ ا.  اسـتفاده شـد    ، از انـواع مختلـف سـؤاالت       یت زمان ی با توجه به محدود    ،آموزان  دانش
 متخـصص   ، اسـتادان  ییه سـوم ابتـدا    یـ  معلمـان پا   یسؤاالت بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـ         

ه، یـ  اول یهایپس از بررس  . ش شدند یرای و و  یداً بررس  مجد ،ی و روان سنج   یتی ترب یروانشناس
 بـه سـؤاالت     6 در منطقـه     ید بهشت ی کوثر و شه   یĤنها در دبست  ییه سوم ابتدا  ی پا آموزان  دانش
 ین پاسـخ هـا    یهمچن.  شد یی مبهم شناسا  سؤالهای،  ن مرحله یدر ا . ن شده پاسخ دادند   یتدو

 ل قرار گرفـت   یه و تحل  ی تجز ل مورد ح، سؤال به سؤا   ی و تصح  ی پس از جمع آور    ،داده شده 
سپس به کمک   .  مناسب انتخاب شدند   سؤالهای ،زیب تم ی و ضر  یو با توجه به سطح دشوار     

 سـؤال کوتـاه     4،ینه ا ی سؤال چند گز   29،   مناسب سؤالهاین  ی از ب  ،ییه سوم ابتدا  یمعلمان پا 
 ، سؤال بـا توجـه بـه جـدول مشخـصات           35 ،در مجموع  سؤال محدود پاسخ، و      2پاسخ و   

  . ن شدیب و دفترچه آزمون تدوانتخا
شرفت یپ آزمون   سؤالهاین  یه جدول مشخصات و تدو    یبا توجه به ته   : یی محتوا ییروا

 ،ن درسیـ  برنامـه ا ین محتـوا ی و همچنـ ی آموزشـ ی بر اساس هـدف هـا     یاضی ر یلیتحص
  .  الزم برخوردار است2یی محتوایین آزمون از روای گفت که اتوان می

  بـا اسـتفاده از روش       یاضیشرفت ر یپسؤاالت آزمون    3ییای پا ،ن پژوهش ی در ا  :ییایپا
  . به دست آمد88/0 ، کرانباخیآلفا

  

                                                           
1.  table of specifications              2. content-related validity                  3.  reliability           
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  ی علوم تجربیلیشرفت تحصیآزمون پ
 از آزمـون    ،آمـوزان   دانش ی علوم تجرب  یلیشرفت تحص ی سنجش پ  ین پژوهش برا  یدر ا 

زمـون   آسـؤالهای زمـان و هماننـد    ز هـم ی آزمون علوم نسؤالهای .محقق ساخته استفاده شد 
 و  یشیـ  آزما یو بعـد از اجـرا     شد  ن  ی تدو ، با استفاده از جدول مشخصات سنجش      ،یاضیر

ـ    یلیشرفت تحـص  یآزمون پ . ج به کار گرفته شد    یل نتا یتحل  سـؤال چنـد     29 از   ی علـوم تجرب
  . ل شده استی سؤال تشک35 ، در مجموع، و سؤال کوتاه پاسخ6، یا نهیگز

ـ    یلیشرفت تحـص  یـ  آزمون پ  ی محتوا :یی محتوا ییروا  هماننـد آزمـون     ،ی علـوم تجرب
 برنامـه   یتوا و مح  ی آموزش یهاهدف( جدول مشخصات سنجش     یها  بر اساس خانه   ،یاضیر
 یی محتـوا  ییز از روا  ین آزمون ن  ی گفت که ا   توان  مین اساس   یبر ا . ن گشت یتدو) ن درس یا

  .   الزم برخوردار است
با استفاده از روش     یشرفت علوم تجرب  یپ آزمون   ییایب پا ین پژوهش ضر  ی در ا  :ییایپا

   . به دست آمد81/0 ، کرانباخیآلفا
  

  یاضی و ری علوم تجربیآزمون عملکرد
 موجـود و    ی، نمونـه هـا    ینه نظـر  یشیـ  از پ  یری با بهره گ   ،ی سنجش عملکرد  یآزمونها

ک نمونه ی در یبه صورت مقدمات آزمون  10 ابتدا. ه شد ی ته ییم ابتدا ه سو یتجارب معلمان پا  
ل اطالعـات،   یـ ه و تحل  یـ پس از اجـرا و تجز     . ش قرار گرفت  یمورد آزما ) n = 20 ( کوچک

و در  شـد    حـذف     مـبهم  سـؤالهای  از   یبرخـ .  شـد  ها اعمال ن آزمون ی از ا  ی در برخ  یتراییتغ
ت یـ ل قابل یـ  از قب  ییارهـا یبا توجه بـه مع    . ن گشت یگزی جا دی جد سؤالهای ، از موارد  یا پاره
با توجه بـه بعـد محتـوا و اهـداف      (جدول مشخصات    و مطابقت با     ی، سطح دشوار  ییاجرا

ـ     ی ا یبـرا .  مشخص شـدند   یی نها ی اجرا ی مناسب برا  یآزمونها ،)یآموزش ن یجـاد تعـادل ب
ک آزمون  ی،  )آزمون درخت و برگ    (یاضی ر هک آزمون در حوز   ی و علوم،    یاضی ر یآزمونها
ن آزمـو  (یضـ ای علـوم و ر    ی با محتوا  یبیک آزمون ترک  یو  ) آزمون دماسنج ( علوم   هدر حوز 

  . انتخاب شد) یختنی دور ریایاش
 ، و درخـت و بـرگ      یختنـ ی دور ر  یای اش ی آزمون عملکرد  سؤالهای:  مصححان ییایپا

بـر  و  ز بـه طـور مـستقل        ی ن ییه سوم ابتدا  ی از معلمان پا   یکیه، توسط   یح اول یعالوه بر تصح  
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ون  آزمـ  ین نمرات مصححان برا   ی ب یب همبستگ یضر. ح شد ی تصح یگذار اساس طرح نمره  
ش ی افـزا  یبـرا .   بـود   93/0 و   98/0ب  یـ  و آزمون درخت و برگ به ترت       یختنی دور ر  یایاش
ز عملکـرد   یـ در آزمون دماسنج ن   .  شد  پس از بحث مصححان برطرف     یف موارد اختال  ،ییایپا

ب توافـق   یضـر .  شـد  یگـذار  گـر نمـره      به طور مـستقل توسـط دو مـشاهده         آموز  دانش 48
 .  به دست آمد98/0گران  دهمشاه

  

  ی زبان فارسیلیشرفت تحصیزمون پآ
ه سوم ی پاآموزان  دانش ی زبان فارس  یلیشرفت تحص یپ یریگ  اندازه یبرا ن پژوهش یدر ا 

ن آزمـون شـامل خـرده       یـ ا. اسـتفاده شـد   ) 1381 (یفی شر ، از آزمون استاندارد شده    ییابتدا
هـا و   ه کلمیدن، کاربرد کلمه در جمله، درک معنای، خواندن و فهم   یداری درک شن  یآزمونها
 ارائـه شـده     آزمونهان خرده   یک از ا  ی هر   ویژگیهایر  یدر ز .  متضاد است  یها ص کلمه یتشخ
  . است

 اسـت   ی سؤال 7ک آزمون   ی همراه با    یک متن فارس  ین بخش شامل    ی ا :یداریدرک شن 
 آموزان دانش تا دهد می قرار آموزان دانشار ی پس از خواندن متن، آزمون را در اخت        یکه مجر 

  .  آن پاسخ دهندیا نهید گزبه سؤاالت چن
د آن را   یـ  با آمـوز   دانش است که    یک متن فارس  ین بخش شامل    یا: دنیخواندن و فهم  

  .  انتخاب کندیشنهادی پیهان پاسخی آن را از بیها بخواند و پاسخ درست پرسش
ک یـ  ، جمله است که در هـر جملـه        ین آزمون شامل تعداد   ی ا :کاربرد کلمه در جمله   

 ، داده شـده   یهـا  نهین گز ید با انتخاب کلمه مناسب از ب      ی با یآزمودن. کلمه حذف شده است   
  .  جمله را کامل کندیمعنا

 سـؤال بـه صـورت کلمـه اسـت کـه             ین آزمون شامل تعـداد    یا: ها  کلمه یدرک معنا 
   . انتخاب کندیشنهادی پیها ن کلمهی را از بی هم معنهد کلمی بایآزمودن

ر هـر   یـ  کلمه نوشـته شـده و در ز        یعداد، ت ن آزمون یدر ا :  متضاد یها کلمهص  یتشخ
را کـه    یا د کلمـه  یـ  با یآزمودن. است به عنوان مخالف آن آمده       یشنهادیلمه پ  چهار ک  کلمه،
  . دارد، انتخاب کند مخالف یمعنا

 بـر اسـاس اهـداف       ی زبـان فارسـ    یلیشرفت تحـص  یـ  آزمون پ  یمحتوا:  آزمون ییروا
ن ی تـدو   با نظر معلمان و متخصـصان      ون درس   ی برنامه ا  ی، با در نظر گرفتن محتوا     یآموزش

 الزم برخـوردار    یی محتـوا  یـی ن آزمـون از روا    ی گفت که ا   توان  مین اساس   یبر ا . شده است 
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، سؤاالت آزمـون  یی محتوایی برآورد روایز برای در پژوهش حاضر ن).1381،  یفیشر(است  
ن درس  یـ ا ی را بـا اهـداف آموزشـ       آنهـا  قرار گرفت تـا      ییه سوم ابتدا  یار معلمان پا  یدر اخت 

 یآزمونهـا  از سـؤاالت خـرده       ی تعـداد  ، معلمان یبا استفاده از نظر کارشناس    . مطابقت دهند 
و اصـالح   ش  یاری و ، متضاد یها ص کلمه یها و تشخ    کلمه یکاربرد کلمه در جمله، درک معنا     

ه یـ  دختر و پـسر پا     آموزان  دانش از   ی نفر 57نمونه  ک  ی د آزمون روی  یسپس فرم جد  . شدند
ن مرحلـه سـؤاالت     یـ در ا .  اجرا شـد   6 در منطقه    ید بهشت یارس کوثر و شه    مد ییسوم ابتدا 

 بودنـد حـذف و بـا نظـر      یسـنج   که فاقـد مشخـصات الزم روان       ین سؤاالت یمبهم و همچن  
  .  شدآنهان یگزی جایدی سؤاالت جدییه سوم ابتدایمعلمان پا
ه سـوم   ی پا ی زبان فارس  یلیشرفت تحص ی آزمون پ  ییایپا) 1381 (یفیشر:  آزمون ییایپا

 88/0 و   88/0،  89/0ب  ی به ترت  ، کرانباخ و گاتمن   یمه کردن، آلفا  یرا با استفاده از روش دو ن      
 کل آزمـون بـه دسـت        ی برا 87/0 یب آلفا یز ضر یدر پژوهش حاضر ن   . گزارش کرده است  

  . آمد
  

   ی فراشناختیپرسشنامه آگاه
ــائورا ــویلی و ف1پان ــا)2005 (2پ ــشنامهی ــرا ران پرس ــاهی ب ــنجش آگ ــناخت فرای س  یش

 یپرسـشنامه آگـاه   . ن کـرده انـد    ی تـدو  یی سوم، چهارم و پـنجم ابتـدا       های  پایه آموزان  دانش
 حـل   هـای   فعالیـت  را در    آمـوزان   دانشل شده است که رفتار      ی سؤال تشک  30 از   یفراشناخت

کـنم، آن    ی در حل مسئله برخورد مـ      ی که به مشکل   یوقت":  مثال یبرا. کند  میمسئله منعکس   
 کم  یلیخ،  )1 (نه هرگز یگزپنج   از   یکی انتخاب   با آموزان  دانش ". خوانم یممسئله را دوباره    

 پانـائورا و    .دنده  یپاسخ م   سؤاالت به)5(شه  یو هم ) 4(تر وقتها    شی، ب )3( وقتها   ی، بعض )2(
   .اند  گزارش کرده78/0 پرسشنامه را ییایپا) 2005(پو یلیف

 در  ،یسیـ ط استادان زبان انگل    پس از ترجمه و مقابله توس      ی فراشناخت یپرسشنامه آگاه 
 ،آمـوزان   دانـش  نـشان داد کـه       ی مقدمات یاجرا. ش شد یآزما) n = 29 (یک مطالعه مقدمات  ی

ن پـژوهش   یـ در ا . نـد ی آن برآ  ه از عهـد   ی توانستند بـه خـوب     ، در خواندن  یچ مشکل یبدون ه 
ان، ی، ترجمـه آوانـس    1990( و همکـاران     3 سوانـسون  ی دانـش فراشـناخت    هن پرسشنام یهمچن
ـ  یب همبستگ یضر.  اجرا شد  آموزان  دانش ی، رو ی مالک یی روا یبه منظور بررس  ) 1377 ن ی ب

                                                           
1. Panaoura                              2.  Philippou                             3.  Swanson 
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 ی کـه پرسـشنامه آگـاه   دهـد  مـی ب نشان ین ضریا.  بود533/0نمرات دو پرسشنامه برابر با      
  .  الزم برخوردار استی مالکیی از روایفراشناخت
با اسـتفاده از     یسؤال 30 کل مجموعه    ییایب پا ی ضر ،ن پژوهش یدر ا :  پرسشنامه ییایپا

 بـار   کـه  30 و   27،  13،  2ت  سـؤاال حـذف   . دست آمـد  ه   ب 88/0 کرانباخ برابر    یب آلفا یضر
 ییایـ ب پا یف بـود، باعـث شـد کـه ضـر          ی با نمره کل ضع    آنها ی همبستگ  داشتند و  یفرهنگ

 بـر   ی آمـار  یهـا   لی تحل ، پرسش فوق  چهاررو با حذف     نیاز ا . ابدیش  ی افزا 89/0آزمون به   
  . مانده انجام گرفتیپرسش باق 26 یاساس ارزشها

  

   در مدرسهیت زندگیفیپرسشنامه ک
 ی بـرا  و1992سـال    در3و بـورک  2ینلـ ی توسط ا1 در مدرسهیت زندگیفیپرسشنامه ک

ن یـ ا). 1384ف،  یسـ (ه شـده اسـت      یـ  ته ی دبـستان  آمـوزان   دانش ی عاطف ویژگیهایسنجش  
 آنهااس است که دو تا از       ی هفت مق  هرندیبرگل شده و در   یتشک) سؤال(ماده   39پرسشنامه از   

، ی اجتمـاع  یهمبـستگ (انـد    یگر اختـصاص  ی د یو پنج تا  ) ی منف ه و عاطف  یت کل یرضا (یکل
 یت کلـ  یاس رضـا  یـ  مق یک نمونه سؤال برا   ی). تیا موفق یشرفت  یفرصت، معلم، ماجرا و پ    

 ین پرسـشنامه دارا   ی ا سؤالهای "کنم؟ ی م ین در مدرسه احساس شادمان    م" : از  است عبارت
 بـه    کـه   موافق، مخالف و کامالً مخالف اسـت        پاسخ کامالً موافق،   ها چهار طبق  ینه  یچهار گز 

 کرانباخ  یب آلفا ی ضر ، گذشته پژوهشهایدر  . ردی گ ی تعلق م  آنها نمره به    1 و2،  3،  4ب  یترت
 ین پرسشنامه در دامنه ا    ی ا یهااسی خرده مق  یبرا) ی درون ید بر همسان  ی آزمون با تاک   ییایپا(

ب ی ضـر  ،ن پـژوهش  یـ در ا ).  2002،  5نی و فلـ   4مـاک (گزارش شده است     89/0 تا   67/0از  
ب یو ضـر  .  بـه دسـت آمـد      90/0برابر  )  سؤال 39( کل پرسشنامه    ی کرانباخ برا  ی آلفا ییایپا
  . بود85/0 تا 68/0 از ، پرسشنامهیهااسی خرده مقی آلفا براییایپا

  

  روش اجرا
 هـم سـطح بـا مـدارس          مـدارس  ،در مرحله اول  . ن پژوهش در سه مرحله اجرا شد      یا

 یی به کمک کارشناسان مقطع ابتـدا 16 و  9،  5،  1 در مناطق    یفی توص یابیمشمول طرح ارزش  
 ،در مرحلـه دوم   . افـت شـد   ی در آنهـا  مراجعـه بـه      یزم برا  شدند و مجوز ال    یمناطق شناسائ 

 واقـع در    ،ید بهشت ی در مدارس کوثر و شه     یها به صورت مقدمات     و پرسشنامه  آزمونها

                                                           
1.  the Quality of School Life Questionnaire (QSL) 
2.  Ainley               3.  Bourke                 4.  Mok                     5.  Flynn 
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 در مرحله  . آماده گشت  ی اصل ی اجرا یرا شد و پس از رفع اشکاالت، برا       ، اج 6منطقه  
در ش و گـواه،     ی آزما گروههایران و معلمان مدارس     ی با مد  یپس از هماهنگ  ز  ینسوم  

 یهاهـا بـر اسـاس دسـتورالعمل          و پرسـشنامه   آزمونهـا ،  1385بهشت ماه سال    یدوم ارد مه  ین
  .  اجرا شدییابتداه سوم ی پاآموزان دانش ی، روکسان یط ی و در شرامربوطه

  جینتا
ـ   ی، عاطف ی شناخت یرهایار متغ ین و انحراف مع   یانگی م ،1در جدول     ی حرکتـ  – ی و روان

 ی مـدارس عـاد    آمـوزان   دانشو  ) شیآزماگروه   (یفی توص یابی طرح ارزش   مشمول آموزان  دانش
  . ارائه شده است) گروه گواه(

  

   و ی، عاطفیشناخت یرهای متغیفی توصیها شاخص  .1جدول
  ش و گواهی در دو گروه آزمای حرکت- یروان

 شاخص ها  گواه  شیآزما
 M  Sd M Sd  اس هایآزمون و مق

  00/8  88/22  91/4  55/28  یاضی ریلیشرفت تحصیپ
  22/6  55/25  38/4  48/27  ی علوم تجربیلیشرفت تحصیپ
اخت  21/8  31/30  46/5  08/35  ی زبان فارسیلیشرفت تحصیپ

شن
  10/15  29/104  26/13  90/110  ی فراشناختیآگاه  ی

  85/3  97/19  42/4  55/20   از مدرسهیت کلیرضا
  74/3  83/9  70/3  76/8   نسبت به مدرسهیعاطفه منف

  89/2  71/17  05/3  58/17  نگرش در مورد معلمان
  68/4  47/25  48/4  15/26  ی اجتماعیهمبستگ

د بودن یباور نسبت به مف(فرصت 
  48/3  42/21  91/2  18/22  )مدرسه

  56/2  74/13  95/1  49/14  شرفتیا پیت یموفق
اطف

ع
  ی

 در یختگیاحساس خودانگ(ماجرا 
  89/2  75/16  88/2  31/17  )یریادگی

  71/1  15/2  54/1  79/2  آزمون درخت و برگ
  73/2  07/6  09/2  68/6  یختنی دور ریایآزمون اش

-یروان
رکت

ح
  ی

  94/0  48/1  03/1  61/1  آزمون دماسنج
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 یبـه صـورت ظـاهر     ش و گـواه را      ی آزما گروههای توان  می فوق   یهابر اساس شاخص  
ا یـ  اسـت    دار  معنی ی از نظر آمار   ها  تفاوتن  یا ا یکه آ  نی نشان دادن ا   ی برا ی ول ؛سه کرد یمقا
 و (MANOVA) یریانس چند متغیل واریتحلر ی نظ ،ی مناسب آمار استنباط   روشهایاز  نه،
  .استفاده شد) ANOVA(ه یک سویانس یل واریتحل

) یفی توصـ  یابی طرح ارزش  مشمول آموزان  دانش(ش  یآزمان گروه   ین تفاوت ب  یی تع یبرا
ل یـ  تحل ،ی حـوزه شـناخت    یرهـا یدر متغ ) هم سطح  ی مدارس عاد  آموزان  دانش(و گروه گواه    

 یلیشرفت تحـص  یـ  پ یآزمونهـا  انجام شد و نمرات      (MANOVA) یریانس چند متغ  یوار
ج ینتـا  .ل شـدند  ی وارد تحل  ، وابسته یرهایمتغبه عنوان    ،ی و زبان فارس   ی، علوم تجرب  یاضیر

حوزه  یرهای در متغگواهو ش یآزما گروههاین ی نشان داد که ب یریانس چند متغ  یل وار یتحل
 λ=802/0 و F)3و188( = 445/15و   > P 001/0( وجـود دارد  یدار یتفاوت معنـ  ،یشناخت
  ). 1لکزی ویالمبدا

بـه عنـوان آزمـون       ،ر وابـسته  یـ  هر متغ  ایبر)  ANOVA(ه  یسوک  یانس  یل وار یتحل
 یریـ  تـک متغ یآزمونهـا ج ی نتـا 2 جـدول    . انجام شد  ،یریانس چند متغ  یل وار ی تحل یلیتکم
  .دهد می نشان ی شناختیرهایانس را در متغیل واریتحل

  

 مورد مطالعه در گروههای بر اساس یریتک متغF یآزمونها از حاصل جینتا .2جدول
  ی شناختیهاریمتغ

 ی آماریشاخص ها
 راتییمنابع تغ

SS 
  d.f  MS  F  

  سطح
  داری معنی

  000/0  116/35  005/1547  1  005/1547  یاضی ریلیشرفت تحصیپ
  000/0  495/22  521/1092  1  521/1092  ی زبان فارسیلیشرفت تحصیپ

 نیب
روه

گ
  014/0  160/6  255/178  1  255/178  ی علوم تجربیلیشرفت تحصیپ   ها

  054/44  190  240/8370  یاضی ریلیشرفت تحصیپ
  935/28  190  698/5497  ی علوم تجربیلیشرفت تحصیپ  خطا  568/48  190  958/9227  ی زبان فارسیلیشرفت تحصیپ

    

  191  245/9917  یاضی ریلیشرفت تحصیپ
  191  953/5675  ی علوم تجربیلیشرفت تحصیپ  کل  191  479/10320  ی زبان فارسیلیشرفت تحصیپ

      

                                                           
1  Wilks`Lambda                                       2. Bonferonroni 
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ـ    ،لیتحل نوع اول هر     ی کنترل خطا  یبرا  اسـتفاده  017/0 در سـطح     1یاز روش بن فرون
 هـای   تفـاوت  ،شـود   مـی  مـشاهده    2طـور کـه در جـدول          همـان  ). 05/0 ÷ 3=017/0(شد  
 و > P 001/0( یاضـ ی ریلیشرفت تحـص یـ پ در گـواه و ش یآزمـا  گروههاین ی بیدار یمعن

ــوم ،) F)1و190( = 116/35 ــ عل ــان و  ) F)1و190( = 160/6و   P = 014/0( یتجرب ــ زب  یفارس
)001/0 P <  1و019( = 495/22و(F (  آمـوزان  دانـش ن نمـرات  یانگیـ سه میـ مقا .در داوجود 

 یلیشرفت تحــصیــ کــه ســطح پدهــد مــینــشان ) 1جــدول (ش و گــواه ی آزمــاگروههــای
 ،ی، زبان فارس  ی، علوم تجرب  یاضی در دروس ر   یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانش

  . ستآنها هم سطح ی مدارس عادییه سوم ابتدای پاآموزان دانشباالتر از 
 از  ،ی فراشـناخت  یزان آگـاه  یـ ش و گـواه در م     ی آزما گروههاین  ی تفاوت ب  ی بررس یبرا

نمـرات  ه  یک سـو  یـ انس  یل وار یتحلج  ینتا 3 جدول .ه استفاده شد  یک سو یانس  یل وار یتحل
  . دهد یش و گواه را نشان می آزمایها گروهآموزان   دانشی فراشناختیآگاه

  

 با توجه به ی فراشناختیرآگاهیمتغ در هی سوکیانس یل واریج تحلینتا  .3 جدول
  سهی مورد مقاگروههای

 ی آماریهاشاخص
  داری معنیسطح   SS  d.f  MS  F  راتییمنابع تغ

  521/2093  1  521/2093  یگروه نیب
  867/201  190  792/38354  یگروه درون

371/10  002/0  

        191  312/40448  کل

                 ی فراشــناختیزان آگــاهیــدر م ،شــود ی مــشاهده مــ3 کــه در جــدول یهمــان طــور

)002/0 = P    1و190(= 371/10و(F (،   ش ی آزما یها  آموزان گروه   ن دانش ی ب داری  معنیتفاوت
 وجـود   )یمدارس عاد آموزان    دانش(و گواه   ) یفی توص یابیطرح ارزش  مشمول   آموزان  دانش(

نـشان  ) 1جـدول   (ش و گـواه     ی آزمـا  گروههـای  آمـوزان   دانشن نمرات   یانگیسه م یمقا. دارد
 ،یفی توصـ  یابیتحت پوشـش طـرح ارزشـ       آموزان  دانش ی فراشناخت یزان آگاه یم  که دهد یم

  .  استی مدارس عادآموزان دانشباالتر از 
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) یفی توصـ  یابی طرح ارزش  مشمول آموزان  دانش(ش  یآزمان گروه   ین تفاوت ب  یی تع یبرا
 انجام شد و نمـرات      یریانس چند متغ  یل وار ی تحل ،یحوزه عاطف  یرهای در متغ  ،و گروه گواه  

 نسبت به مدرسه، نگرش در مـورد معلمـان،          ی از مدرسه، عاطفه منف    یت کل ی رضا یهااسیمق
نان یاحساس اطم (ت  ی، موفق ) مدرسه د بودن یباور نسبت به مف   (، فرصت   ی اجتماع یهمبستگ

 و یختگیاحساس خـودانگ  (و ماجرا   )  مدرسه یق در انجام کارها   ی کسب توف  ی برا ییتوانابه  
انس یل وار یج تحل ینتا .ل شدند ی وابسته وارد تحل   یرهایبه عنوان متغ  ) یریادگیلذت بردن از    

 ،یحـوزه عـاطف    یرهـا ی در متغ  ،گـواه و  ش  یآزمـا  گروههـای ن  ی نشان داد که ب    یریچند متغ 
  ). λ=93/0 و F)7و184( = 971/1 و  = 061/0P(رد دان وجود یدار یتفاوت معن

ـ   نشان داد  یریانس چند متغ  یل وار یج تحل ینتا  در  ،گـواه و  ش  یآزمـا  گروههـای ن  ی که ب
 = 096/3 و  = 028/0P( وجـود دارد  یدار یتفاوت معنـ  ،ی حرکت-یحوزه روان یرهایمتغ

ـ  ،ر وابـسته  یبر هر متغ   هیسوک  ی انسیل وار یتحل). λ=953/0 و   F)3و188( عنـوان آزمـون    ه  ب
 یریـ  تـک متغ یآزمونهـا ج  ی نتـا  ،4جـدول   . شدانجام   یریانس چند متغ  یل وار ی تحل یلیتکم
  .دهد می نشان ی حرکت-ی حوزه روانیرهایانس را در متغیل واریتحل

  

 مورد مطالعه روههایگ بر اساس یریتک متغF یآزمونها از حاصل جینتا  .4جدول
  ی حرکت-ی حوزه روانیرهایدر متغ

 ی آماریهاشاخص
  SS  d.f  MS  F راتییمنابع تغ

  سطح 
  داری معنی

  007/0  551/7  021/20  1  021/20  آزمون درخت و برگ
  087/0  958/2  521/17  1  521/17  یختنی دور ریایآزمون اش

 نیب
روه

گ
  343/0  905/0  880/0  1  880/0  آزمون دماسنج   ها

  652/2  190  792/503  آزمون درخت و برگ
  972/0  190  698/184  آزمون دماسنج  خطا  924/5  190  479/1125  یختنی دور ریایآزمون اش

    

  191  813/523  آزمون درخت و برگ
  191  578/185  آزمون دماسنج  کل  191  000/1143  یختنی دور ریایآزمون اش
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 و  = 007/0P( آزمون درخـت و بـرگ   در)4جدول ( F یری تک متغیآزمونهاج ی نتا
 یدار  ی معنـ  های  تفاوت،  017/0 در سطح    ی بن فرون  هزان شد ی م یبا آلفا  ) F)1و190( = 551/7
 گواه و شیآزما گروههای نیب تفاوت که یحال در ؛داد نشان ش و گواه  ی آزما گروههاین  ی ب را
ــون در ــ آزم ــیر دور یایاش ــون و  ) F)1و190(  =958/2  و P = 087/0( یختن ــنج آزم   دماس
)343/0 = P   1و199( = 905/0 و(F (  ن نمرات آزمون درخت و     یانگیسه م یمقا.  نبود دار  معنی

 گروه  آموزان  دانش که   دهد  مینشان   )1جدول  (ش و گواه    ی آزما گروههای آموزان  دانشبرگ  
 عملکـرد   ،نن آزمـو  یـ  در ا  یفیتوصـ  یابی مشمول طرح ارزشـ    آموزان  دانش یعنی ،شیآزما
   . دارندیبهتر

  

  یریجه گیبحث و نت
ن پـژوهش در قالـب      یـ  ا یهـا   دادهل  یـ ه و تحل  ی حاصل از تجز   یها افتهی ،ن بخش یدر ا 
 . مورد بحث قرار گرفته استی حرکت-ی و روانی، عاطفی شناختویژگیهای

  

  ی شناختویژگیهای
 ییبتـدا سـوم ا ه یـ  پاآمـوزان  دانـش  یلیشرفت تحـص یج حاصل نشان داد که سطح پ  ینتا

، یاضیل دانش ر  ی از قب  ی حوزه شناخت  یرهای در متغ  یفی توص یابیمدارس مشمول طرح ارزش   
تر از   شی ب ،ی به طور معنادار   ،ی فراشناخت یزان آگاه ین م ی و همچن  ی، زبان فارس  یعلوم تجرب 

 مدارس آموزان دانش همتوسط درصد نمر.  استی مدارس عادییه سوم ابتدا  ی پا آموزان  دانش
درصـد،  92/14 یاضـ ی ر یلیشرفت تحص ی در آزمون پ   یفی توص یابی ارزش تحت پوشش طرح  

 زبـان   یلیشرفت تحـص  ی درصد، در آزمون پ    36/5 ی علوم تجرب  یلیشرفت تحص یدر آزمون پ  
ــ ــ درصــد و در م94/10 یفارس ــاهی ــناختیزان آگ ــره  درصــد از متوســط 09/5 ی فراش نم
ز آن اسـت کـه       ا یج پـژوهش حاضـر حـاک      ینتـا .  تـر بـود    شی ب ی مدارس عاد  آموزان  دانش

 رشد دانش   یط الزم برا  ی شرا ،یفی توص یابی مورد استفاده در طرح ارزش     ی سنجش یراهبردها
  . را فراهم کرده استی و فراشناختی شناختهای مهارتها و ییو معلومات و توانا

ـ     یفی توص یابی طرح ارزش  یها  از مولفه  ی برخ  برخـوردار   ی محکمـ  ی از پـشتوانه تجرب
 و ارائـه بـازخورد در       ینی تکـو  یابی ارزشـ  ی اثربخـش  ،ی متعدد یپژوهشها مثال،   یبرا. است

؛ 1378، ی؛ سپاسـ 1381کـرد،  (انـد   د قـرار داده ییـ مورد تا را   آموزان  دانش یلیشرفت تحص یپ
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). 1998ام،  یـ لی و بلـک و و     2004؛ وَن اورا،    1359؛ شادمهر،   1375،  یدری؛ ح 1375ان،  یدانش
ـ  هزیـ ش انگ یزا بـر افـ    یر بازخورد اطالعـات   ینها، تاث یعالوه بر ا   ، یاحـسان ( و عملکـرد     ی درون

ر یتـاث ،  )1374،  یزاویحـو (ش عملکـرد و عالقـه       ی بر افـزا   یستگیبازخورد شا ر  یتاث،  )1374
 از یشرفت نوشـتار یـ  نوشتن و پی برای شخص ی بر کارآمد  ینی و هدف گز   یبازخورد اسناد 

خورد بـاز ر  یتـاث و  ) 1996،  یمـک گـ    (یت قواعـد دسـتور    ی و رعا  ی، سازمانبند یالیل س یقب
نـشان داده شـده   ) 2004وادل،  (ی تسلط ی هدف یری بر جهت گ   ینی در سنجش تکو   ینوشتار
ن یـ  آن در کـالس درس، ا      یری و ضرورت به کـارگ     ینی تکو یابیت ارزش یرغم اهم  به. است

ادگـارزاده،  ی(رد  یـ  گ ی مـورد اسـتفاده قـرار نمـ        ی به خوب  ی عاد یها در کالس  یابیوه ارزش یش
  ). 2006، 1 اُکای جاو 1379، ی؛ کوثر1384، یان و کاظمیزی؛ پرو1384

کـرد  ی متـاثر از رو    ی و آموزشـ   ی سنجـش  ی راهبردهـا  یگـر، اثربخـش   ی د پژوهشهایدر  
وکز و  ی مثال، ف  یبرا.  مورد پژوهش قرار گرفته است     ،ی حوزه شناخت  یرهای بر متغ  ،یسازندگ

ت یهـدا  یکه با سـنجش عملکـرد      ییها کالس آموزان  دانشنشان دادند که    ) 1999(همکاران  
افتند یدر) 1994( فونتانا و فرناندز     . برخوردارند یتر ی غن ه حل مسئل  های  مهارتاز  ،  شوند  می
ن ی که چن  ی را آموخته اند، نسبت به کسان      ی که سنجش شخص   یی مقطع ابتدا  آموزان  دانشکه  

کـه آزمـون    ز  یـ ن ) 2000(ونگ  ی. ات داشتند یاضیدر ر  یعملکرد بهتر ده بودند،   ی ند یآموزش
 بـه  ینـه سـنجش شخـص   یدر زمه چهارم در درس انشا اجرا کرد، ی پاآموزان شدانخود را با   

ــ2 پــژوهش وویافتــه هــای. افــتیدســت  یج مــشابهینتــا نــشان داد کــه ) 2005 (3ی و سِ
ـ ،    ی بـر سـازندگ    ی مبتن ی در گروه آموزش   آموزان  دانش  بهتـر از گـروه      ،داری  معنـی طـور   ه  ب
 شـان،   ی ساختار شـناخت   یکپارچگی و   زانیبر حسب م   (یریادگی یها  به بازده  ی سنت یآموزش
پـژوهش  . ده بودنـد  ی رسـ  ) پـردازش اطالعـات    ی و استفاده از راهبردها    ی فراشناخت یریدرگ

 در بهبـود    توانـد   مـی  ی سنجـش  ی فوق نشان داد که راهبردها     پژوهشهاید  ییز در تا  یحاضر ن 
  .  داشته باشدی نقش مهمیریادگیق ی و تعمیریادگی -ند آموزش یفرا

ســــطوح مختلـف   او .  داردیهم خوان  )1384 (یقی حق یها افتهیوهش با   ن پژ یج ا ینتا
را در  )، اصـالت یالی، سـ ینـوآور ( دانـش، ادراک ـ کـاربرد و قـوه خالقـه       یعنـ ی یریادگی

 9 و   1 منـاطق    یعـاد  آمـوزان   دانـش  و   یفی توصـ  یابی تحت پوشش طرح ارزش    آموزان  دانش
ش در کـل    ین بود که عملکرد گروه آزما     یا از   ی حاک جینتا. سه قرار داده بود   یمورد مقا تهران  

                                                           
1.  Gioka                                    2.  Wu                                  3.  Tsai 
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ن حـال،   یـ بـا ا  .  بهتر از گـروه کنتـرل اسـت        ،یریادگین در سطوح مختلف     یآزمون و همچن  
ج ی نتـا   مثـال،  یبـرا . ده انـد  یسـ  ر یج متفاوت یگر به نتا  ی د یگر در جوامع آمار   یپژوهشگران د 
 ی، حاک ور استان کش  10 در   یفی توص یابی طرح ارزش  یشی آزما ی اجرا از) 1385(خوش خلق   

 و یفی توصـ یابی مـشمول طـرح ارزشـ   آمـوزان  دانـش ن ی ب، و خواندناز آن است که در امال  
 داری  معنـی  تفـاوت    یی اول، دوم و سـوم ابتـدا       هـای   پایه در   ،ر مشمول طرح  ی غ آموزان  دانش

ه اول، دوم و سـوم      یـ ن دو گـروه در هـر سـه پا         ین ا ی تفاوت ب  ،در درس علوم  . وجود ندارد 
 هـای   پایه یبند های اول و دوم و در جمله        پایه یدر درس انشا  . ه است  مشاهده شد  دار  معنی

ـ  داری  معنـی  تفاوت   ،ه اول ی پا یاضیدوم و سوم و در درس ر       ن دو گـروه گـزارش شـده        یب
  بـه  ،یفی توصـ  یابی طرح ارزش  یشی آزما ین سال اجرا  ی دوم انیپاز در   ین) 1384(کلهر  . است
ـ            ن پ یزان تحقق اهداف آن در استان قزو      ی م یبررس ن یرداختـه و گـزارش کـرده اسـت کـه ب

 و   در دروس امـال    یفی توصـ  یابیرح ارزشـ   تحت پوشش طـ    آموزان  دانش یلیشرفت تحص یپ
 ی جـانب  یافتـه هـا   ی.  تفاوت وجـود نـدارد     ،رتحت پوشش ی غ ی همتا آموزان  دانش با   یاضیر

 مدارس تحـت پوشـش      آموزان  دانش یلیشرفت تحص ین پ یز نشان داد که ب    یپژوهش حاضر ن  
 عملکـرد   .دارد وجـود  داری  معنـی  تفـاوت    16 و   9،  5،  1مناطق   در   یفی توص یابیطرح ارزش 

 در آزمـون    1 یمنطقه آموزش  یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   یی سوم ابتدا  هی پا آموزان  دانش
 16 و   9،  5 منـاطق    آمـوزان   دانش بهتر از    ،داری  معنی به طور    ،ی زبان فارس  یلیشرفت تحص یپ

 مـشمول طـرح     آمـوزان   دانـش ز عملکرد   ی ن یوم تجرب  عل یلیشرفت تحص یدر آزمون پ  . است
 16 و   9 مناطق   آموزان  دانش بهتر از    ،داری  معنی به طور    ،5 یمنطقه آموزش  یفی توص یابیارزش
  . بود

کسان ی در مناطق مختلف یفیتوص یابی اجرا شده طرح ارزش    ی و راهکارها  ی نظر یمبان
ـ   یتی مـوفق  ،یلیفت تحـص  شریـ  مناطق، از نظر پ    یاما طرح در برخ    ؛استبوده    نداشـته   ی در پ
ل یـ از قب :نسبت داد  ی به عوامل مختلف   توان  میت طرح در مناطق مختلف را       یعدم موفق .است

 در کـالس    آموزان  دانشاد  یها، تعداد ز  اد کتاب یران با طرح، حجم ز    ی معلمان و مد   ییعدم آشنا 
 از  یخـ دم تعهـد بر   ژه معلمان مرد، ع   یان به و  ی مجر ی برخ یدرس، عدم استقبال طرح از سو     

 و  1384؛ کلهـر،    1384 نـژاد،    ییمرتـضا  (یت کاف ی و حما  ی و نبود سازمانده   یمدارس مجر 
 ،یفی توصـ  یابی در طرح ارزشـ    یانی پا یابی رسد حذف ارزش   ینظر م ه  ب). 1382ن،  یمحقق مع 

ات یـ در مـرور ادب .  در منـاطق مختلـف باشـد     ت آن یعوامل موثر در عدم موفق    گر از   ی د یکی
 یلیشرفت تحص ی بر پ  یر منف ی تاث یانی پا یابی که نشان دهد ارزش     نبود یچ پژوهش ی ه ،یپژوهش
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ل آزمون متمرکـز هـستند و       ی بر تحل  ،یابینه ارزش ی انجام گرفته در زم    پژوهشهایاغلب  . دارد
مهاجر،  (کنند  می را گوشزد    یریادگیل عدم توجه به سطوح باالتر       ی از قب  آزمونهانقاط ضعف   

 و1375،  ی؛ اکبـر  1376،  ی؛ جعفـر  1376،  ینی؛ شـاه حـس    1382،  یلیک اسـماع  ی؛ تاج 1384
 نداشته و   ی پژوهش یچ مبنا ی ه یابین، حذف ارزش  یبنابرا). 1373 و هومن،    یروشنفکر دزفول 

 ، اسـت  ینی تکـو  یابی که خود از مدافعان ارزشـ      ، از جمله بلوم   ،نظران  از صاحب  ی برخ یحت
) 1355( و مـاداوس     نگزینه بلوم، هست  ین زم ی در ا  .کنند  میه ن ی را توص  یانی پا یابیحذف ارزش 

 ین مـ  یچنـ » ی مجمـوع  یابی و ارزش  ینی تکو یابی ارزش یراهنما«در کتاب خود تحت عنوان      
 نظـر کـرد و       صرف ی مجموع یابی از ارزش  توان  میم که   یستیچ وجه معتقد ن   یما به ه  " :ندیگو

 یابی ارزشـ  یعدم اجـرا  ). 263ص   (" متوقف گردد  یابین نوع ارزش  یم که ا  یکن یهم نم آرزو  
 در  ییا ابتـد  ه دور ی کـه نظـام آموزشـ      شـود   مـی  باعـث    یفی توصـ  یابی طرح ارزشـ    در یانیپا

ـ  ،جه آن یل شود و نت   ی تبد یخوده  ب  خود یک نظام ارتقا  یدرازمدت به     سـواد بـار آمـدن      ی ب
 دهـد  مـی  امتحانات هم نشان ین نامه و دستورالعمل ها  یی آ یبررس.  خواهد بود  آموزان  دانش

 دبستان اجرا و     اول، دوم و سوم    های  پایه ی برا ی طرح مشابه  1335-36 یلیکه در سال تحص   
ن طرح  یل ا یکه چرا و به چه دل      نیدر مورد ا  ). 1381،  یشهباز( متوقف شد    پس از سه سال   

ـ  ؛ وجـود نـدارد    یسـند مکتـوب    ،بعد از سه سـال اجـرا لغـو شـد            ی بنـا بـه گفتـه برخـ       ی ول
 ینی مورد بازبوزانآم دانش ی اساسهای مهارتد در یل افت شدین طرح به دلی ا،سالخوردگان
  ).   1382، یحسن(قرار گرفت 

  

  ی عاطفویژگیهای
 ییه سـوم ابتـدا    یـ پا آمـوزان   دانشن  ینشان داد که ب    یریانس چند متغ  یل وار یج تحل ینتا

 تفـاوت  یحـوزه عـاطف   یرهـا یمتغ  دریو مـدارس عـاد   یفی توصـ یابیمشمول طرح ارزش
 نمـرات نـشان داد کـه در         سه متوسـط درصـد    یـ ن حـال، مقا   یـ بـا ا  . داردن وجود   یدار  یمعن
تـر از    شی ب ی اندک ،ن دو گروه  ی تفاوت ب  ،تی نسبت به مدرسه و موفق     ی عاطفه منف  یهااسیمق
 همتوسط درصد نمـر   . د باش دار  معنی ی که از نظر آمار    ی نه به اندازه ا    یول ؛هاستاسیر مق یسا

از  یت کلـ  یرضا اسیمق ی برا ی و مدارس عاد   یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانش
 بـه    نـسبت بـه مدرسـه      ی منف هعاطفاس  ی مق ی درصد، برا  21/83 و   62/85 بیترت بهمدرسه  

 55/88 و   9/87 بیـ ترت به معلمان   هنگرش دربار   اسیمق ی درصد، برا  15/49 و   8/43ب  یترت
  اسیـ مق ی درصـد، بـرا    60/79 و   72/81ب  یبه ترت  ی اجتماع یهمبستگاس  ی مق یدرصد، برا 
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اس یـ  مق ی درصد، بـرا   25/89 و   42/92 بیترت به) ن مدرسه د بود یباور نسبت به مف   (فرصت  
احـساس  (مـاجرا   اس  یـ  مق ی درصـد و بـرا     88/85 و   56/90ب  یـ  به ترت  شرفتیا پ یت  یموفق

ــودانگ ــ در یختگیخ ــه ترت)یریادگی ــ ب ــود75/83 و 55/86ب ی ــر.  درصــد ب  همتوســط نم
 از  یت کل ی رضا یاس ها ی در مق  یفی توص یابی مدارس تحت پوشش طرح ارزش     آموزان  دانش

ا یـ ت یـ  درصـد، موفق 17/3 درصد، فرصـت  12/2 ی اجتماعی درصد، همبستگ41/2مدرسه  
 ی مـدارس عـاد    آمـوزان   دانـش  نمـره    ، از متوسط   درصد 8/2 درصد و ماجرا     68/4شرفت  یپ
 65/0 و معلمـان     35/5 نسبت به مدرسـه      ی منف ه عاطف یاس ها یدر مق در عوض    ؛استشتریب

 .استکمتر 

 مـدارس   آموزان  دانش ه انداز  به ی مدارس عاد  آموزان  دانشه   از آن است ک    ی حاک ،جینتا
 نسبت به خودشـان،     آنها هستند و نگرش     ی از مدرسه راض   یفی توص یابیمشمول طرح ارزش  

ـ  .  مدرسـه مثبـت اسـت   هـای  فعالیـت گر و معلمان و ی دآموزان  دانش  یالمللـ  نیدر مطالعـه ب
ج پرلـز نـشان     ینتا. ست آمد به د  یج مشابه ینتا 2001در سال   ) پرلز(شرفت سواد خواندن    یپ

 از تمام کشورها بـاالتر اسـت و         ،خواندندرس   نسبت به    یرانی ا آموزان  دانشداد که نگرش    
 یدر حال . رتبه اول را دارد    ، به درس خواندن   یی ابتدا آموزان  دانشران از نظر نگرش مثبت      یا

، یمـ یرک(ن بـود    ییشرفت سـواد خوانـدن پـا      یـ  در پ  آموزان  دانشعملکرد  در همان سال،    که  
ـ  داری  معنیتفاوت  ،  یلیشرفت تحص یزان پ یدر م ز هر چند    یدر پژوهش حاضر ن   ). 1383 ن ی ب
 ، مـشاهده شـد    یدارس عـاد  م آموزان  دانش و   یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانش

 آمـوزان  دانـش  خودشـان،  هدربـار  آمـوزان  دانـش  ، از جمله نگرشی عاطفویژگیهای در   یول
ن معناست کـه    ین بد یا.  نبود دار  معنی ها  تفاوت  مدرسه های  لیتفعاگر، معلمان، مدرسه و     ید
   . وجود نداردداری معنی رابطه ،آموزان دانش یلیشرفت تحصی و پی عاطفویژگیهاین یب

عوامـل  ، )2002ن،  یماک و فلـ   (ط کالس   ی از مح  آموزان  دانشتجربه   پژوهشهابر اساس   
و رفتار کنتـرل    ) 2002کاران،  و هم  2سیکرَتز (یآموزشگاه  1ژه عزت نفس  ی به و  یتیشخص
 در  یت زنـدگ  یفین کننده ک  یین عوامل تب  یمهمتراز  ) 1987،  3تیاشم( در کالس    آموزان  دانش

 در شـکل    یگری، عوامل د  یر از تجارب کالس   ی به غ  ،رانی رسد در ا   یبه نظر م  . مدرسه است 
و جامعـه   ن  ی والد ر نگرش ی به تاث  توان  میز جمله    ا ؛ نقش دارند  آموزان  دانش یهانگرش یریگ

جـاد  یل و کسب علم ای نسبت به تحص یک نگرش مثبت قو   ی ین کودک یاشاره کرد که از سن    

                                                           
1. self-esteem                          2. Karatzias                       3. Schmidt 
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 الزم اسـت    ی بعـد  پژوهـشهای  دارد و    یشتری مطالعه ب  ین حوزه جا  یبه هر حال، ا   . کنند  می
  . قرار دهندی را مورد بررسیرانی اآموزان دانش در ی عاطفویژگیهاین کننده ییعوامل تب

 

  یحرکت -ی روانویژگیهای
 ،ی عملکــردیآزمونهــا نــشان داد کــه در هــا دادهل یــه و تحلیــج حاصــل از تجزینتــا

 ی مـدارس عـاد    آموزان  دانش از    بهتر ،یفی توص یابی مدارس مشمول طرح ارزش    آموزان  دانش
 فقط در  ،ش و گواه  ی آزما گروههاین  ی ب تفاوت از آن بود که      ی حاک یبی تعق یآزمونها. تندهس

 آزمـون  نیهمچنـ  و یختنـ یر دور یایاشـ  آزمـون  در .اسـت  ارد  معنـی   آزمون درخت و برگ   
  .  نبوددار معنی ها تفاوت دماسنج
ش و گواه نـشان داد     ی آزما گروههای آموزان  دانشسه نمرات آزمون درخت و برگ       یمقا

در .  دارنـد  ین عملکـرد بهتـر    ن آزمو ی در ا  یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانشکه  
 یابی مـدارس تحـت پوشـش طـرح ارزشـ          آموزان  دانش همر ن آزمون درخت و برگ، متوسط    

 ،ن آزمـون  یـ ا. تر بود  شی ب ی مدارس عاد  آموزان  دانش نمره    درصد از متوسط   15/9 یفیتوص
ز منـابع   یـ  و ن  هـا   دادها الگوهـا در     یـ  رونـد و     ییمتر، شناسا یلی طول به م   یری اندازه گ  ییتوانا

 هر  آموزان  دانش ین آزمون برا  یا. داد ی را مورد سنجش قرار م     یری خطا در اندازه گ    یاحتمال
ن نکـرده   یرا سـؤاالت آزمـون را در کـالس تمـر          یز ؛باً ناآشنا بود  یف تقر یک تکل یدو گروه،   

 نمـره  متوسـط  .ن بـود  ییپـا  هر دو گـروه      آموزان  دانشن خاطر متوسط نمرات     ی به هم  بودند؛
 ی عـاد   مـدارس  آموزان  دانش درصد و    86/39 یفی توص یابیطرح ارزش  مشمول   آموزان  دانش

  .  بود71/30
ـ   دماسنج آزمون نیهمچن و یختنیر دور یایاش آزموندر  هر چند    ن دو گـروه    یتفاوت ب

تر از   شی ب یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانش متوسط عملکرد    ی ول ، نبود دار  معنی
 یابی مدارس تحـت پوشـش طـرح ارزشـ         آموزان  دانش هنمرمتوسط  .  بود ی عاد آموزان  دانش
 تر شیب درصد 33/4 دماسنج آزمون در و درصد 62/7 یختنیر دور یایاش مون در آز  یفیتوص
 بـه  دادن سـازمان  ییتوانـا  ،یختنـ یر دور یایاشـ  آزمـون  . بـود  ی مدارس عاد  آموزان  دانش از

 آب  ی دما یریگ  اندازه ی برا آموزان  دانش یی توانا ،دماسنج آزمون و نمودار میترس و اطالعات
 یبـرا  آزمونهـا  نیـ ا کـه  نیـ ا بـه  توجـه  بـا . داد یقرار مـ  ط مختلف را مورد سنجش      یدر شرا 
 .بودنـد  داده درسـت  اسـخ پ گـروه  دو هر از ییباال درصد بود، آشنا گروه دو هر آموزان  دانش
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 آزمـون  ی بـرا  ی و مـدارس عـاد     یفی توص یابی مشمول طرح ارزش   آموزان  دانش نمره متوسط
ب یـ  بـه ترت   ،مـون دماسـنج    آز ی درصـد و بـرا     88/75 و   5/83 بیترت به ،یختنیر دور یایاش
   . درصد بود33/49 و 67/53

 عملکرد سنجش یآزمونها در آموزان  دانش عملکرد که است داده نشان گذشته مطالعات
 کیـ  از ،عملکـرد  و )1992 ،3نیپـا  و 2بَکستر ،1ولسونیش( ردیپذ یم ریتاث آزمون سؤالهای از

 و شده خواسته های  فعالیت عنو ،آموزان  دانش یقبل تجارب به توجه با گر،ید آزمون به آزمون
 انتظـار  از دور جینتـا   ،حـال  نیا با ).1377 امنش،یک( کند  می رییتغ تیفعال انجام به آنان عالقه
 یکالسـ  روزمـره  یهـا  برنامـه  در یعملکرد سنجش متعدد انواع از استفاده  شک بدون .نبود

 کی چیه در .است بودهن ریتاث یب جینتا نیا در ،یفیتوص یابیارزش طرح پوشش تحت مدارس
 و یفیتوص یابیارزش طرح مشمول آموزان  دانش یحرکت -یروان ویژگیهای یقبل پژوهشهای از

 .نداشـت  وجـود  جینتا سهیمقا امکان نیبنابرا ؛است نگرفته قرار سهیمقا و سنجش مورد یعاد
 یبـرا ع،  یاس وسـ  یـ در مق  یسـنجش عملکـرد   ران،  یدر ا  که  نشان داد  یپژوهش اتیادب مرور

ن یـ ج ا ی نتـا  . و علوم به اجرا در آمـده اسـت         یاضی ر ین الملل ین مطالعه ب  ین بار در سوم   یلاو
سـال   (1ت  یـ  جمع یه باال یپا یرانیا آموزان  دانشنمره   متوسط   که است آن از یحاکپژوهش  

 هنمـر توسـط    درصد از م   7 ،در شش آزمون سنجش عملکرد در بخش علوم       ) ییچهارم ابتدا 
 آموزان  دانش ، علوم ی عملکرد یآزمونهادر  . تر است  نده کم  کشور شرکت کن   9 آموزان  دانش

 سال چهـارم  آموزان  دانشنمره  متوسط  . شتم را کسب کرده اند     ه ه رتب ، کشور 9ن  یران در ب  یا
ــدا  نمــره  درصــد از متوســط4 ،یاضــی آزمــون ســنجش عملکــرد در بخــش ر 6 در ییابت
 ی عملکـرد  یآزمونهـا  در. ش تر بود  یک ب یت  ی کشور شرکت کننده در جمع     9 آموزان  دانش

امنش، یـ ک(م را کسب کرده بودنـد       ی رتبه سه و ن    ، کشور 9ن  یران در ب  ی ا آموزان  دانش ،یاضیر
1377  .( 

 هـای   مهـارت  و دانـش  یریکارگ به در ییتوانا کسب یبرا آموزان  دانش که است یهیبد
 اننـش  پژوهـشها  گـر ید یطرفـ  زا .دارند ازین یعملکرد یها سنجش به ،یواقع یایدن در خود
 قـرار  توجـه  مـورد  تـر  کم رانیا مدارس در دیجد روند و یعملکرد یها سنجش که دهد  می

 با رانیدب و آموزگاران ییآشنا رو نیا از ).1384 مهاجر، و1373 ،یمانینر و بهنام( است گرفته

                                                           
1.  Shavelson                        2.  Baxter                          3.  Pine 
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 کـار  نیـ ا.رسـد  یمـ  نظـر  بـه  یضرور آنها یاجرا و هیته یچگونگ ،یعملکرد سنجش انواع
  .شود انجام خدمت ضمن یآموزش یها دوره و معلم تیترب راکزم قیطر از تواند می

   

 :از ندا عبارت حاضر پژوهش یها تیمحدود :ها تیمحدود

 یابی انتخاب مدارس هم سطح با مدارس مشمول طرح ارزش         یبرا پژوهش نیا در -١
 هـم سـطح     هاط دربار یت احت ین حال، رعا  یبا ا .  به عمل آمد   یادی نسبتاً ز  یها، تالش یفیتوص

 .ج ضرورت داردیر نتایسه و تفسیمدارس مورد مقابودن 

 و 9، 5، 1مدارس انتخاب شده در مناطق  محدود به  پژوهش حاضر    یجامعه آمار  -٢
ن پـژوهش را تنهـا   ی ایافته های، نیبنابرا. ستآنهان مدارس هم سطح با      ی تهران و همچن   16

 .م دادی تعمتوان میبه جوامع مشابه 

 در  ،یفی توصـ  یابی طـرح ارزشـ    ،و پـرورش   آموزش   ی عال یبر اساس مجوز شورا    -٣
ج به  یم نتا ی تعم نیالزم را داشتند اجرا شده است؛ بنابر       ی انسان یروی که امکانات و ن    یمدارس

 .ردیاط صورت گی با احتدی را ندارند، باهایژگین وی ا، که ازر مدارسیسا
  

 منابع

 آموزان  دانش یریادگی و سرعت     بر درک مطلب   ی فراشناخت ینقش آموزش راهبردها  ). 1377 (.ان، اما یآوانس
  .یی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایان نامه کارشناسیپا.  شهر تهرانیی مقطع راهنماهدختر مدارس روزان

.  کالس پنجم دبستان   آموزان  دانش و عملکرد    یزه درون یاثر انواع پسخوراند بر انگ     ).1374. (انی، پرن یاحسان
 .انتهر دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 اداره کـل    یی پـنجم ابتـدا    یی سـؤاالت امتحـان نهـا      یل محتـوا  ی و تحل  یابیارزش). 1375. (، ابوالقاسم یاکبر
  .تهران یĤنهاشهرست پرورش و آموزش سازمان ،یپژوهش گزارش. 1374 استان تهران خرداد ماه یĤنهاشهرست

 یمجمـوع  یابیارزش و ینیتکو یابیارزش یراهنما ).1355( .ج .اف ماداوس، ج؛ .ت نگز،یهست ؛یب .اس بلوم،
 زبـان  بـه  انتشار خیتار( .معلم تیترب دانشگاه انتشارات :تهران ).یمیکظ میابراه ترجمه( آموزان  دانش یها آموخته از

  ).1971 ،یاصل

 و نحـوه    یشگاهیـ  آزما هـای   فعالیـت  به   ی توجه یل ب ی دال یبررس). 1373. (، فاطمه یمانیبهنام، محمود و نر   
 سـازمان  ،یپژوهـش  گـزارش  .یشگاهیـ  در جهـت اسـتفاده از امکانـات آزما         آموزان  دانشران و   یجاد عالقه در دب   یا

   .یشرق جانیآذربا استان پرورش و آموزش
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 .ییابتـدا  ی دوره در مـستمر  یهـا  یابیارزشـ  وضـع  یبررس ).1384( .میمر ،یکاظم و یعل محمد ان،یزیپرو
  .59-86 صص ،82 ت،یترب و میتعل فصلنامه

 آنـان از  یزان آگـاه یـ  با توجـه بـه م  ییه پنجم ابتدایعملکرد معلمان پا  ). 1382. (زالهی عز ،یلیک اسماع یتاج
 در ی امتحـان سـؤالهای ت یـ فی و کیابی، روش ارزشـ یس، کاربرد مواد آموزشـ یس، مهارت تدریاهداف، روش تدر  

  .معلم تیترب دانشگاه ،یرساله دکتر. یمات اجتماعیدرس تعل

 قائم شهر   یی سال سوم راهنما   آموزان  دانش موجود   یابی ارزش یوه ها ی ش یبررس ).1376( .برار یعل ،یجعفر
 ارشـد،  یکارشناسـ  نامه انیپا .تیم و ترب  یدگاه متخصصان تعل  ی از د  یابی مطلوب ارزش  ی آن با الگو   یسه نظر یو مقا 

   .معلم تیترب دانشگاه

 :تهـران  .یلیتحـص  یابیارزشـ  در نـو  ییالگـو  :یفیتوصـ  یابیارزش ).1384( .نیحس ،یاحمد و محمد ،یحسن
  .مدرسه انتشارات

 آثـار  :تهـران  ).راهکارها و اصول اهداف،( یفیتوص یابیارزش طرح ).1382( .ییحی ،یکاظم و محمد ،یحسن
  .معاصر

ـ  مقـاالت  مجموعـه  .تیواقع تا آرمان از :یلیتحص خود به خود یارتقا یالگو ).1382( .محمد ،یحسن  نیاول
  .هیتزک :تهران ).113-133 صص( یلیتحص یابی ارزش شیهما

 آثـار  :تهـران  .دبـستان  سـوم  و دوم اول، های  پایه :یفیتوص یابیارزش یاجرا یراهنما ).1384( .محمد ،یحسن
  .معاصر

ـ  قیـ تعم در مستمر یابیارزش نقش ).1384( .السادات مهیفه ،یقیحق ـ پا آمـوزان   دانـش  یریادگی  مقطـع  دوم هی
  .تهران نور امیپ دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیاپ .1383 – 84 یلیتحص سال در تهران شهر ییابتدا

 در  یاضـ یر سطوح پاداش و پسخوراند بر عملکـرد و عالقـه بـه درس ر              یتاث ).1374( .عبداالمام ،یزاویحو
  .اهواز چمران دیشه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا . شهرستان سوسنگردیی پسر سال سوم راهنماآموزان دانش

 اول سـال  آمـوزان   دانـش  یلیتحـص  شرفتیـ پ شیافـزا  بـر  ینیتکـو  یابیارزش ریتاث ).1375( .شعبان ،یدریح
 عالمـه  دانشگاه .ارشد یکارشناس نامه انیپا .74 – 75 یلیتحص سال در کنار دونیفر منطقه دیجد نظام یĤنهارستیدب

 .ییطباطبا

 یبرخـ  ییابتـدا  مدارس در یفیتوص یابیارزش یشیآزما یاجرا یابیارزش گزارش ).1385( .رجیا خلق، خوش
  .تیترب و میتعل پژوهشکده ،یپژوهش گزارش ).سوم مرحله( 84-85 یلیتحص سال در کشور یآموزش مناطق از

 یلیشرفت تحـص  یـ ر آن بـر پ    ی و تـاث   یابیج ارزشـ  یـ  را یوه هـا  ی شـ  یبررسـ ). 1375. (ان، محمد حسن  یدانش
 .زدی استان پرورش و آموزش سازمان ،یپژوهش گزارش .زدی شهرستان یی ابتداآموزان دانش

ت امتحانـات هماهنـگ     سـؤاال  ی محتـوا  یابیارزش). 1373. ( هومن، عباس   محمد جواد ؛   یروشنفکر دزفول 
. یگـزارش پژوهـش   . یطـه شـناخت   ی ح ی از لحاظ مطابقت با هدف ها      1373 در خردادماه    یلیمقاطع مختلف تحص  

  .  شهر تهران5آموزش و پرورش منطقه  ،یپژوهش گزارش



...عاطفی و , های شناختی      تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی                                               

 

 

37  

ان ی دانشجو یلیشرفت تحص ی بر پ  یانی پا یابی و ارزش  ینی تکو یابیر ارزش ی تاث ۀسیمقا). 1378. (نی، حس یسپاس
 . 39 -50، 1، دوره سوم، شماره یشناس  و روانیتی علوم تربیمجله . د چمرانیدانشگاه شه

 .آمـوزان   دانـش  یریادگی تیفیک و معلم آموزش روش بر آن ریتاث و سنجش مفهوم ).1382( . اکبر یف، عل یس
  .هیتزک :تهران ).199-212 صص( یلیتحص یابی ارزش شیهما نیاول مقاالت موعهمج

  .نشر دوران: تهران). ش سومیرایو (ی آموزشیابی، سنجش، و ارزشیریگ اندازه. )1383. ( اکبریف، علیس

  .دوران نشر :تهران .دیجد و میقد یروشها :یریادگی فرآورده و ندیفرا سنجش ).1384( .اکبر یعل ف،یس

ـ پا .یریادگیـ  در تیـ تقو رقابـت،  ج،ینتا از اطالع ،یا مرحله یابیارزش ریتاث ).1359( .یعل مهر،شاد  نامـه  انی
  .ونیزیتلو یعال مدرسه ارشد، یکارشناس

 یوه هـا یران و هنرآمـوزان و انطبـاق آن بـا شـ      یـ  دب ی سؤاالت امتحـان   یبررس). 1376. (، محمد ینیشاه حس 
  .سمنان استان پرورش و آموزش زمانسا ،یپژوهش گزارش .یریسنجش و اندازه گ

 یهـا  دوره یبـرا  یفارس زبان یلیتحص شرفتیپ یآزمونها یابیهنجار و نیتدو ).1381( .پاشا حسن ،یفیشر
  .67 -87 ، 70 و 69ت، یم و تربیفصلنامه تعل  .یلیتحص ییراهنما و ییابتدا

-یملـ  شیهمـا  مقاالت جموعهم .یریادگی-یاددهی ندیفرا در عملکرد سنجش ).1383( .پاشا حسن ،یفیشر
  .تیترب و میتعل پژوهشکده :تهران  .)323 -341صص (پرورش و آموزش در اصالحات یمهندس

 نظـام  در یشمـس  1381 تـا  1302 سـال  از امتحانات نامه نییآ تحول ریس ).1381( .اله رحمت دیس ،یشهباز
  .یتیترب و یلیتحص یابیارزش دفتر ،یپژوهش گزارش .یعموم آموزش دوره رانیا پرورش و آموزش

  .مدرسه انتشارات :تهران ).1382( .پرورش و آموزش یعال یشورا مصوبات مجموعه

ـ  یاجـرا  یابیارزش ).1382( .حسن محمد ن،یمع محقق ـ آزما شیپ  گـزارش  .یفیتوصـ  یابیارزشـ  طـرح  یشی
  .یتیترب و یلیتحص یابیارزش دفتر ،یپژوهش

 یابین در خـصوص کاربـست ارزشـ       ین و والـد   ی نگـرش معلمـ    یبررسـ ). 1384. ( نژاد، عـصمت   ییمرتضا
 آزاد  دانـشگاه  ارشـد،  یکارشناسـ  نامه انیپا. 83 – 84 شهر تهران در سال      یی اول و دوم ابتدا    های  پایه در   یفیتوص
  .ی واحد شهر ریاسالم

 در موجـود  وضع با آن سهیمقا و یلیتحص شرفتیپ یابیارزش مناسب یالگو کی ارائه ).1384( .ییحی مهاجر،
  .تهران معلم تیترب دانشگاه ،یدکتر رساله .تهران یهاĤندبست

ـ  علـوم  درس یلیتحـص  شرفتیـ پ بر ینیتکو یابیارزش در بازخورد ریتاث یبررس ).1381( .بهمن کرد،  یتجرب
 ارشـد،  یکارشناسـ  نامـه  انیـ پا .1381 – 82 یلیتحـص  سال در بوکان شهرستان ییابتدا پنجم هیپا پسر آموزان  دانش

  .ممعل تیترب دانشگاه

 .PIRLS( 2001( پرلـز  خواندن سواد شرفتیپ یالملل نیب مطالعه جینتا یبررس ).1383( .میعبدالعظ ،یمیکر
  .تیترب و میتعل پژوهشکده :تهران
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 ،یپژوهـش  گـزارش  .نیقزو استان در یفیتوص یابیارزش اهداف تحقق زانیم یبررس ).1384( .منوچهر کلهر،
   .نیقزو استان پرورش و آموزش سازمان

 آمـوزان   دانـش  یهـا  آموخته از یابیارزش یها وهیش یریبکارگ و ییآشنا زانیم یبررس ).1379( .رضا ،یثرکو
 سـازمان  ،یپژوهـش  گـزارش  .78-79 یلیتحـص  سال در )کردستان(  قروه شهرستان در متوسطه دوره رانیدب توسط
  .یمرکز استان پرورش و آموزش

 یاضیر سؤالهای با همراه علوم و یاضیر در یریگ اندازه و سنجش ).1380( .میمر ه،یریخ و رضایعل امنش،یک
 .تیترب و میتعل پژوهشکده :تهران .ییابتدا دوره در TIMSS علوم و

 چهـارم  TIMSS علـوم  و یاضیر یالملل نیب همطالع نیسوم در عملکرد سنجش ).1377( .رضایعل امنش،یک
  .تیترب و میتعل هپژوهشکد :تهران  .ییراهنما سوم و ییابتدا

زان کـاربرد   یـ  و م  ینی تکو یابی ارزش روشهای معلمان از    یزان آگاه ی م یبررس). 1384. (ادگارزاده، غالمرضا ی
  .62-85 ، 83ت، یم و تربیفصلنامه تعل.  استان همدانیآن در کالس درس، نمونه مورد
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