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Abstract This study was conducted with
aim of investigating profound experience
of elementary male students in the fourth
and fifth grades from the descriptive
assessment. To this purpose, the method
qualitative and phenomenological methods
were employed to address the research
questions. The purposeful sampling was
used with regard to the nature and
objectives of the study. The collected data
were saturated by interviewing with 9
students. The final data were analyzed by
Smith's
Analysis
Method
and
MAXQDA10 software and the obtained
results were summarized and categorized
as 5 themes and several subthemes. These
themes included: "positive perception of
descriptive
assessment",
"negative
perception of descriptive assessment",
"appropriate for bottom grades" pleasant
for lazy students parents "and" harmful for
lazy students". The findings of this study
could guide authorities to examine the
conditions of descriptive assessment, as
well as the advantages and disadvantages.
This could encourage and facilitate the
attempts toward improvement and solving
the current problems for eliminating or
replacing this method.
Keywords:
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elementary students experience
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دکتريوسف اديب
 در این پژوهش تجارب عميق دانشآموزان:چکيده
پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی از اجرای طرح
سنجش توصيفى به شيوهی كيفى و از نوع
 با توجه به ماهيت پژوهش.پدیدارشناسى بررسی شد
از روش نمونهگيری هدفمند استفاده شد كه با
 دادههای اخذ شده به، دانشآموز9 مصاحبه عميق
 برای تجزیه و تحليل دادههای جمعآوری.اشباع رسيد
،شده عالوه بر تحليل دستی دادهها به روش اسميت
 به عنوان یک شيوهMAXQDA10 از نرمافزار
 یافتههای.كمکی در وارد كردن دادهها استفاده شد
 مضمون5 حاصل از تجارب این افراد در
 "ادراک،"اصلى"ادراک مثبت از سنجش توصيفى
،" "مناسب پایههای پایين،"منفى از سنجش توصيفى
"متضرر شدن دانشآموزان ضعيف" و " مورد پسند
والدین دانشآموزان ضعيف" و چندین مضمون فرعى
این یافتهها مىتوانند تصویری گویااز.خالصه شد
 معایب و،چگونگى برنامه توصيفى در حال اجرا
مزایای آن در اختيار مسوولين و برنامهریزان قرار
 حذف یا، تا در جهت رفع اشکاالت و بهبود.دهد
.جایگزینی این طرح اقداماتى انجام دهند
، پدیدارشناسنى، سننجش توصنيفى: واژگان کليددی
تجارب دانشآموزان ابتدایى

. اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان "تجارب دانشآموزان ابتدايی از ارزشيابی توصيفی" است.1
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مقدمه
یکی از مهمترین فرآیند یادگيری آن است كه فراگيران در جریان یادگيری احسنا
مسئوليت كنند .برای برآورد چنين امری سوق دادن آنها به خودارزیابی ضنروری اسنت.
چنانچه كاستا وكاليک هدف نهایى آموزش را تربيت دانشآموزانی میداننند كنه بتواننند
هر زمان كه الزم باشد خودشان را سنجش كنند .و اگر دانشآموزان هنگنامى كنه فنار -
التحصيل مىشوند ،در تشخيص خوب و بد و حل مسائل روزمره زندگى خود بنه نظنر
دیگران متکى باشند؛ تمام مقولههای آموزشى زیرسوال مىرود ،در ایننصنورت اهنداف
عالى آموزش نادیده گرفته میشود .پن

سننجش جنز مهنم و اصنل فراینند یناددهى-

یادگيری محسوب منى گنردد كنه معمنوال بنه دو صنورت تراكمىاامتحاننات پاینانى و
تکوینىامرحلهای انجام مىگيرد .سنجش تکوینى در طنول دوره آموزشنى و در پاینان
هر واحد درسى به منظور سنجش ميزان دستيابى به اهداف آن واحد درسى اجرا مىشود
كه هدفش بررسى نقایص ینادگيری داننشآمنوزان و اصنالح آنهنا اسنت .كنه موجنب
شناسایی به موقع افراد ضيف شده و فرصت عالی برای مداخله را فراهم میكننداادوارد
و پائول . 2017 ،1ولى در سنجش تراكمى آموختههای دانشآموزان در پاینان ینک دوره
آموزشى مورد سنجش قرار مىگيرد كه هدف آن قبنول ینا رد افنراد اسنت ،كنه پن

از

آزمون فرصت جبران كمنى بنرای افنراد وجنود دارداسنيف  . 1382،چننان كنه وقتنی
ارزیابیها در نمرات نهایی خالصه میشود ،ممکن است رقابت ،اضنرراب و تماینل بنه
تکوینی میتواند محيط یادگيری غير ارزشيابانه را پرورش داده و همکاری را بين دانش-
آموزان تقویت نماید ،زیرا دانش آموزان میتوانند بدون متحمل شدن مجازات تحصنيلی
حاصل از سنجش پایانی ،مرالب درسی را یاد بگيرندارولف و مک فرسون . 1995 ،2از
طرف دیگر در سنجش تراكمی دیدگاه رفتارگرایی یعنی كاهشگرایی حناكم اسنت؛ بنه
اینصورت كه برای پی بردن به یادگيری كلی ،میتنوان آن را بنه اجنزا تبندیل نمنوده و
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پاداش های بيرونی را به جای پاداش دروننی در ینادگيری تشنویق كنند .امنا سننجش
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توسط نمونههایی از آزمونهای مختلف چنين امری را محقق ساخت .در حنالی كنه
دیدگاه سازندهگرایی آن را قبول نکرده و معتقد است جهت پیبردن بنه ینادگيری و
اهداف پيچيده ،باید كل فرآیند مورد بررسی قرار گيرد.
از این رو شورای عالى آموزش و پرورش ،تصميم گرفت كه مقيا هنای كمنى
دهى به مقيا های كيفى تغيير یابد .و سنجش توصيفی را همسو با دیدگاه سازنده-
گرایی ،در دوره ابتدایی پيشنهاد نمود .شاید دليل توجه به دوره ابتندایی را منیتنوان
در نتایج مرالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصنادی یافنت كنه مشنخص شنده،
كيفيت نظام آموزشى و به ویژه آموزش ابتدایى ،محور بنيادین رشد اقتصادی پایدار،
كاهش فقر ،افزایش ظرفيت پاسخگویى به فضای رقنابتى كنار و فنوناوری در جهنان
امروز و بهطور كلى ،رفاه عمومى كشورها استاسازمان توسعه و همکاری اقتصادی
 . 2011،سنجش توصيفى شيوهای از سنجش تحصيلى_تربيتى اسنت كنه اطالعنات
الزم ،معتبر و مستند برای شناخت دقينق و همنهجانبنه فراگينران در ابعناد مختلنف
یادگيری ،با استفاده از ابزارها و روشهای مناسب مانند پوشهكار ،آزمونهاابا تاكيند
بر آزمونهای عملکردی و مشاهدات در طول فرایند یاددهى_ یادگيری بنه دسنت
مىآید؛ تا بر اسا

آن بازخوردهای توصيفى مورد نياز برای كمنک بنه ینادگيری و

یاددهى بهتر در فضای روانى و عاطفى مرلوب برای دانشآموز ،معلم و اوليا حاصل
هدایت یادگيری خود در آینده ،شناسایی نقنا ضنعف و قنوت ،و درک انتظنارات
معلمان خود استفاده نموده و معلمان هم بتواننند بنرای ارزینابی و اصنالح آمنوزش
خود و نيز نظارت بر پيشرفت تحصيلی دانش آمنوزان خنود اسنتفاده كننداالرسنن،
باتلر و رودیگر. 2008 ،1
تاكنون چندین پژوهش كيفی در زمينه سنجش توصيفی انجنام گرفتنه اسنت .از
نظر پژوهشگران ،طرح سنجش توصيفى با كاهش اضرراب حاصل از امتحانات پى-
درپى ،كاهش رقابت و تقویت همکناری در بنين فراگينران ،منىتوانند در بهداشنت
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آیداحمزهبيگى و همکاران  . 1394،تا دانشآموزان بتوانند با انعکا

بازخورد ،برای
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روانى دانشآموزان تأثيرگذار باشدالوكا

و مورفى . 2007 ،1نتایج تحقيق كمنى-كيفنى

نيک نژادا  1386حاكى از افزایش بهداشت روانى ناظر به دانش آمنوزان شنامل مولفنه
هایى نظير سالمت روحى ،كاهش استر  ،اضرراب امتحان و اضرراب مدرسه ،افزایش
ميزان عالقهمندی و روحيه نشا در دانش آموزان است .تحقيقنى كيفنى دیگنر توسنط
زمانى فرد ،كشتى آرای و ميرشاه جعفریا  1389با استفاده از مصاحبه های عميق نيمنه
ساختاریافته با معلمان ابتدایى انجام گردید .اینن پنژوهش در سنه مفهنوم محنوری-1 :
فرآیند یاددهى  -یادگيری - 2،بهداشت روانى و  - 3حيرنه هنای مختلنف شخصنيت
دانش آموزان دسته بندی شد .معلمان در جریان آموزش و اجرای طرح تجارب مثبت و
منفی زیادی را به دست آوردهاند كه بر ادراک آنها از طرح تأثير داشته است .نتنایج اینن
پژوهش كيفى نيز بيانگر كاهش اضرراب دانشآموزان ،حذف رقابت های ناسالم ،ارتبا
بيشتر معلم و دانش آموز ،كاهش تقلب ،افنزایش اعتمناد بنه نفن  ،افنزایش همکناری،
سازگاری و صميميت بين دانش آموزان مشمول طرح است .همچننين معلمنان ،عالقنه-
مندی بيشتر به در  ،معلم و مدرسنه ،لنذت از ینادگيری و مشناركت و فعالينت زیناد
دانش-آموزان را از تأثيرات اجرای طرح دانستهاند .به طور كلى ،ارتقاء ميزان همکاری و
كارگروهى بين دانشآموزان ،كاهش رقابت ،افزایش مشاركت دانشآمنوزان در بحنو و
گفتگو ،حذف اضرراب امتحان و مرابقت بيشتر بنا اسنتانداردهای سننجش ،از مزاینای
اجرای سنجش توصيفى استاصالحى ،بازرگان ،صادقى و شکوهى یکتا . 1394،
معلمان در نظام سنجش سنتى ،نمره برای دانش آموزان همانند تقوینت كننندهای مثبنت
عمل مىكرد كه در نظام كيفى به این مسئله توجهى نشده است .و معلمنان سنه مشنکل
ابزارهای سنجش توصيفى را شامل عدم دقت ،وقتگير بنودن و نيناز بنه تمنرین بنرای
پركردن فرمها دانستهانداابزارهای سنجش  .نامناسب بودن فضا و امکانات مدرسه بنرای
اجرا و عملياتى كردن طرح اجوّ كالسى  ،قرار گنرفتن معلنم در جایگناهى ضنعيف در
مقایسه با سنجش سنتىاجایگاه معلم و نياز به تداركات و همچنين تمهيداتى در جهت
اجرای بهتر طرح اتداركات و سرانجام عدم توجيه و ناآگاهى والدین باعو سنردرگمى
2. Loukas & Murphy
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از طرفى نتایج پژوهش كيفى انجام شده توسط حسنىا  1393نشان داد كه از نگاه
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و در پى آن ایجاد انتظارات نابهجا در والدین شده اسنت انگناه والندین  .پنژوهش
كيفى صالحى و همکارانا  1394با اسنتفاده از مصناحبه نيمنه سناختاریافته جهنت
تحليل عميق تجربه زیسته معلمان ،موجنب شناسنایى و دسنته بنندی شنش آسنيب
احتمالى برای دانش آموزان نظير«پرورش ننامرلوب داننشآمنوزان بنا سنرو سنواد
ناكافى »« ،پرورش نامرلوب دانشآموزان بىانگيزه نسنبت بنه پيشنرفت تحصنيلى»،
«عدم امکنان كسنب شنناخت دقينق داننشآمنوزان شایسنته و توانمنند»« ،پنرورش
نامرلوب دانشآموزان با مسئوليتپذیری پایين»« ،ناشناخته ماندن ضعفهای دانش-
آموزان و در نتيجه عدم رفع آنها» و «بروز احسا

بىلياقتى و كاهش اعتماد بهنف

در برخى داننشآمنوزان» در مدرسنه گردیند .همچننين برزگنر و داننافرا 1391در
پژوهشى به مقایسه الگوهای یادگيری سازگار در مدار

مجری سنجش توصيفى و

نظام سنتى پرداختهاند .آنها اینگونه نتيجهگيری كردهاندكه دانشآموزان نظام سننجش
توصيفى در اكثر خرده مقياسهای الگوهای یادگيری سازگار نسبت به داننشآمنوزان
سنجش سنتى برتری ندارند ،این عدم برتری احتماالً نشنانگر آن اسنت كنه اجنرای
طرح سنجش توصيفى كامالً موفق نبوده است.
نمونههایی كه از پژوهشهنای كيفنی در سننجش توصنيفی مرنرح شند ،نتنایج
ناهماهنگى رادر مورد آثار سنجش توصيفى و چگونگى تحقق اهداف آن نشان مى-
كيامنش و ابوالمعالی1392 ،؛ داودی و شکرالهی1390 ،؛ كرمعليان ،جعفریهرندی و
عبادی 1392 ،به اهميت و نقش خود فراگيران كمتر توجه شنده اسنت .و تجنارب
خود دانشآموزان در این زمينه لحاظ نشنده اسنت ،از سنویى چنون داننشآمنوزان
ابتدایى دریافت كننده و به عبارتى مصرفكنندگان اصلى سنجش توصيفى مىباشند،
پ

در بررسى چگونگى روند اجرای طرح و تهيه یک بازخورد شفاف و صنادقانه،

آنها اولين و مناسبترین گزینه قابل تحقيق و بررسى در این زمينه هستند .بنا توجنه
به موارد ذكر شنده و اینکنه درک و تفسنير تجنارب داننشآمنوزان مهمتنرین منبنع
اطالعاتى برای بررسى موضوع مورد نظر است و پنژوهش كيفنى روش سنودمندی
برای بررسى عميق این تجارب مىباشد ،در این پژوهش تنالش شند بنا اسنتفاده از
9
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رویکرد پدیدارشناسى ،تجربه عميق داننشآمنوزان از سننجش توصنيفى منورد بررسنى
قرارگيرد .پدیدارشناسى ،در واقع مرالعه تجربه زیسته یا جهنان زنندگى اسنت .پدیندار
شناسى به جهان ،آنچنان كه بنه وسيله یک فرد زیسته میشود ،نه جهان یا واقعيتنى كنه
چيزی جدای از انسان باشد ،توجه دارد .و مىكوشد معنانى را آنچننان كنه در زنندگى
روزمره زیسته مىشوند ،آشکار نمایداحاجباقری ،پروینزی و صلصنالى . 1394 ،از اینن
لحاظ پژوهش حاضر تالشى در جهت فهم تجربيات دانشآموزان از سننجش توصنيفى
است .و نتایج حاصل از این مرالعه مىتواند به عنوان ینک بنازخورد مهنم و اساسنى از
نحوه عملکرد سيستم سنجش توصيفى در خدمت معلمان و نظام اموزشى قرار گيرد .بنه
این صورت كه بررسى تاثيرات اجرای نظنام سننجش آموختنههنا در كيفينت ینادگيری
دانشآموزان بعد از گذشت ینک دهنه از اجنرای آن منىتوانند در افنزایش شنناخت و
كارآمدی آن نقش اساسى داشته باشد .از این رو هدف اصلى در پژوهش حاضنر كسنب
درک عميقى از تجارب دانشآموزان از كيفيت و اثرات اجنرای سننجش توصنيفى بنود.
بدین منظور سوال اصلى این است كه دانشآموزان ابتدایى چه ادراكى نسبت به سنجش
توصيفى دارند؟
روش شناسى
هدف این پژوهش ،توصيف و فهم عميق تجربههنای داننشآمنوزان پسنر دوره دوم
مدار

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

انسانها آنگونه كه هستند و ادراک مىشوند ،مىپردازد .و به این سواالت پاسخ مىدهد
كه پدیده تجربه شده چيست؟ و برای افراد چه معنایى دارد؟ لنذا بنرای بررسنى پدینده
سنجش توصيفى و درک معنای آن نزد دانشآموزان ابتدایى،از ميان جامعنه در دسنتر
جهت كسب غنىترین اطالعات و با توجه بنه هندف پنژوهش ،بنين چنندین مندار
بررسی اوليه انجام گردید و مشخص شد كه از بين آنان یکی از مدار

دارای اطالعات

خوب است و میتواند اهداف پژوهش را پوشش دهد و لذا بخاطر غنی بودن اطالعات،
از همان مدرسه نمونهگيری شد كه جهت آشنایی خوانندگان با بافت پژوهش ،ویژگیها
و اطالعات مدرسه مورد نظر جهت عينيتبخشی در جدول  1آورده شده اسنت .نموننه
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كه به روش كيفى و از نوع پدیدارشناسى انجام گرفت .پدیدارشناسى به بررسى تجارب

تجارب دانشآموزان پسر ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى

پژوهش به حجم  9نفر ،با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند و با لحاظ پایههنای
متفاوت و وضعيت پيشرفت تحصيلى و سروح مختلف اجتماعى و فرهنگى انتخاب
شد .جالب اینکه نمونهگيری در هفتمين نفر به اشباع رسيد و اطالعنات دیگنری بنه
دست نيامد .اما علیرغم آن ،دو نفر دیگر نيز وارد نمونه گردید تا از عندم حصنول
اطالعات تازه اطمينان به عمل آید .و از آنجا كه پژوهش حاضر پدیدارشناسی است
نه گرانددتئوری ،پ

این تعداد اطالعرسان كافی بنه نظنر رسنيد .سن

از طرینق

انجام مصاحبه عميق با افراد نمونه ،دادهها جمعآوری شدند .در مصناحبه از داننش-
آموزان خواسته شد تا تجربههای خود از اجرای طرح سنجش توصيفى را بيان كنند.
مصاحبه زمانى به اتمام مىرسيد كه نقره ابهامى برای پژوهشگر باقى نمانده بود كنه
به روشنگری نياز داشته باشد .مصاحبهها ضبط ،س

بر روی كاغذ پياده منىشند و

برای باال بردن دقت كار نسخهها با نوار مقایسه مىشد .درگيری منداوم و طنوالنى-
مدت پژوهشگر جهت جمعآوری اطالعات ،تجارب قبلنى و ارتبنا پژوهشنگر بنا
افراد شركتكننده و بهویژه با موضوع پژوهش ،تلفيق شيوههای مختلنف گنردآوری
دادهها مثل مصاحبه ،مشناهده و خناطرهگنویى و تلفينق گردآورنندگان متفناوت در
جمعآوری ،گزارشدهى ،رمزگذاری و تحليل دادههنا منىتواننند نشنان از مقبولينت
دادههای پژوهش باشند .برای تجزیه و تحليل دادههای جمنعآوری شنده عنالوه بنر
شيوه كمکی در وارد كردن دادهها استفاده شد .كه ینک ننرم افنزار تخصصنى بنرای
تجزیه و تحليل دادههای كيفى و آميخته است .این نرم افزار در تحليل اننواع دادههنا
مانند  ،word ،pdfعک  ،فایلهای اسکن شده و ...مورد استفاده قرار مىگيرد.
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تحليل دستی دادهها به روش اسميت ،از نرمافزار  MAXQDA10به عننوان ینک
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جدول -1اطالعات مربوط به بافت پژوهش
مضمون اصلی

مضامين فرعی به تفکيک گروهها

وضنننعيت كلنننی مدرسه مورد نظر دولتی و تنازه سناخت بنوده كنه دارای  18كنال بنا
امکانات آموزشی معمولی است .و به صورت تک شيفت اداره میشند .از
مدرسه
نظر اجتماعی در یکی از مناطق متوسط شهر تبریز واقع شده و بنه دلينل
مهاجرپذیر بودن این منرقه ،دانشاموزانی را از فرهنن هنای مختلنف در
خود جای داده است.
دانشآموزان در دامنه سنی  13 -10قرار داشتند و از نظر سرو پيشنرفت
دانشآموزان
تحصيلی در حد متوسط و باالتر از حد متوسنط بودنند كنه از دوره اول
ابتدایی توسط شيوه توصيفی مورد سنجش قرار گرفتنه بودنند و آشننایی
كاملی با این شيوه داشتند.
والننندین داننننش -سرو طبقه اجتماعی و اقتصادی والدین در حد متوسط بوده و ميزان سواد
آنها در دامنه مدرک ابتدایی تا ليسان قرار داشنت كنه بيشترشنان دارای
آموزان
مدرک دی لم بودند.
مدرسه دارای یک مدیر ،چهار معاون و  18معلم با مدارک ليسان و فوق
كاركنان مدرسه
ليسان است و در دامننه سننی از  45 – 27قنرار داشنتند .كنه در امنور
مربو به مدرسه و كال در با یکدیگر همکاری الزم را داشته و یک
جو صميمی در مدرسه حناكم بنود .معلمنان در تندری خنود بيشنتر از
روشهای تدری سخنرانی و پرسش و پاسنخ اسنتفاده منیكردنند .و از
كارپوشه و بيشتر از روش مدادكاغنذیااوراق امتحنانی جهنت سننجش
دانشآموزان استفاده میكردند.

تفکيک گروهها ،بعد از تحليل و كدگذاری به وسيله نرم افنزار اسنتخراج ،و در جندول
ذیل ارایه شده است.
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يافتههای تحقيق در تحقيق حاضر مضامين اصلى و فرعى متناسنب بنا دادههنا و بنه

تجارب دانشآموزان پسر ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى

جدول -2مضامين اصلی و فرعی به تفکيک گروهها
مضمون اصلی
 -1ادراک منفی

 -2ادراک مثبت

 -4مناسب پايه-
های پايين
تحصيلی
 -5مورد پسند
والدين دانش-
آموزان ضعيف

جلوگيری از هزینه دوبارهاكاهش هزینه-
ها _ احسا غرور كاذب _پوشش
ضعف فرزندان

13

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

 -3متضرر شدن
دانشآموزان
ضعيف

مضامين فرعی به تفکيک گروه ها
دانش آموزان قوی
دانش آموزان متوسط و ضعيف
كاهش رقابت جهت پيشرفت -كاهش كاهش رقابت جهت پيشرفت_ كاهش
سرو بهينه استر ابى خيالى  -ارفاق سرو بهينه استر ابى خيالى _ارفاق
بهویژه برای دانشآموزان ضعيف_
بهویژه برای دانشآموزان ضعيف-
افزایش قبولى غيرواقعى دانشآموزان
افزایش قبولى غيرواقعى دانشآموزان
ضعيف_ كاهش ميزان تالش و جبران
ضعيف_یکسان در نظر گرفتن بازهای
ضعف خود_غيرواقعى بودن نمرات
از نمرات -كاهش ميزان تالش و
_نمرات غير واقعى _ عدم تمایز دانش-
جبران ضعف خود_كاهش عالقه
آموز قوی از ضعيف
_غيرواقعى بودن نمرات _ ایجاد
خوشحالى الکى _ابهام در نمرهدهى_
عدم تمایز دانشآموز قوی از ضعيف-
نبود مالک روشن و مرلق قبولى -عدم
ارایه تصویر روشن از وضعيت
تحصيلى به والدین و دانشآموزان -
نامفهوم بودن برای افراد پير و بىسواد
امکان ارفاق سركال و امتحانات
پایانى -افزایش تالش برای كسب نمره
بدون ارفاق -دریافت تشویق والدین در
اثر مشخص نبودن نمره دقيق -افزایش
عالقه به خاطر ناآشکار ساختن نمرات
كم -كاهش رقابت -كاهش تمسخر
دوستان -راحت شدن قبولى -عادت به
این نوع سنجش و احسا آرامش در
آن
افت تحصيلى بيشتر_ بى توجه و بى
نوعی سرپوش بودن -افت تحصيلى
بيشتر -بىسواد بار آمدن_ دادن قبولى خيال شدن دانشآموزان ضعيف
سركال
غيرواقعى و به كمک معلمان_ بى-
توجهى و بىتفاوتى معلمان به كيفيت
آموزشى آنها
ایجاد شادی با كتمان ميزان غلطها_
دریافت تشویق والدین در اثر وجود
ابهام در نمره واقعى
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همان طور كه جدول 2نشان میدهد ،تجارب دانشآموزان ابتدایى از اجرای سنجش
توصيفى شامل  5مضمون اصلى «ادراک منفى» «،ادراک مثبنت»« ،متضنرر شندن داننش-
آموزان ضعيف»« ،مناسب پایههای تحصيلى پایين» و «مورد پسند والندین داننشآمنوزان
ضعيف» ،میباشد .و هر یک از این مضامين اصلى در هر یک از گروههای دانشآمنوزان
قوی و دانشآموزان متوسط و ضعيف دارای مضامين فرعى است .البتنه بایند گفنت كنه
برخى از مضامين مختص گروه خاصى است و تجارب گروه دیگر حاوی آنها نمىباشد.
و این گروهبندی از ابتدا جزو اهداف پژوهش نبوده و پ

از كدگذاری نهایی و بررسنی

وضعيت تحصيلی هر یک از دانشآموزان به كمک معلمان ،پژوهشگر متوجه شکلگيری
خودبخودی گروهبندی دانشآموزان در ارائه نظرات شده است كه قابل توجه منیباشند.
جهت توضيو بيشتر هر یک از این مضامين اصلى ،در ادامه نموننه تجربنههنای داننش-
آموزان با استفاده از كدهای  1تا  9در داخل پرانتز ذكر شده است.
نمونه تجربههای دانشآموزان ابتدايى از اجرای سدنجش توصديفى در مضدمون
اصلى ادراک منفى از سنجش توصيفى
مىتوان گفت كه قریب به اتفاق دانشآموزان ،تجارب خود را صادقانه و بىباكانه در
آغاز مصاحبه و در دل یک جمله كوتناه"توصنيفى خنوب نيسنت و منن آن را دوسنت
مشکالت فراوانى به ارمغان آورده كه در نظام نمرهدهى نمىتواستند عرض انندام كننند.
آثار سوء كاهش رقابت جهت پيشرفت ،كاهش سرو بهيننه اسنتر ابى خينالى امکنان
ارفاق به ویژه برای دانشآموزان ضعيف ،و متعاقبا افزایش غير واقعى قبولى آنها ،یکسان
در نظر گرفتن بازهای از نمرات ،كاهش عالقه به مدرسه و در

و كاهش ميزان تنالش

و جبران ضعف خود ،را وقتى مىتوان دریافت كه آنها مىگوینند ":توصنيفى رقابنت را
خيلى كم كرده است .من معتقدم كنه كمنى اسنتر

و جنو رقنابتى الزم اسنت ،كنه در

توصيفى از بين رفته است"اكد  . 4و"درسته توصيفى استر

مرا كم كرده ولى اینن در

كل به نفع خودمان نيست .چون باور داریم با  3غلط نمره خيلى خنوب منىگينریم .كنه
این نوعى ارفاق است و همه دانشآموزان مرمئن هستند كه به آنها ارفاق خواهد شد .و
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ندارم" خالصه مىكردند .از نگاه هر دو گروه از دانشآموزان ،اجرای سننجش توصنيفى

تجارب دانشآموزان پسر ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى

من مىگویم كه توصيفى برای دانشآمنوزان ضنعيف خنوب اسنت چنون در همنه
در ها به آنها ارفاق مىشود و آنها ارفاق را دوست دارنند"اكند  . 1داننشآمنوزان

قوی ابراز مىداشتند كه" در توصيفى تعداد مردودیها خيلى كم شنده اسنت و منن
دوست داشتم دانشآموزان ضعيف در كال

ما نبودند چون آنها وقنت منا را منی-

گيرند و من این را از توصيفى مىدانم .اگر مدل قدیمى نمرهدهنى بنود آنهنا نمنى-
تواستند وارد كال

من شوند" اكد . 2و " االن بيشتر بچنههنا بنه زور والندین بنه

مدرسه مىآیند ولى اگر توصيفى از ابتدایى برداشته شود عالقه دانشآموزان به در
بيشتر مى شود توصيفى باعو تالش بيشتر نمىشود چون در مدل قندیمى سننجش
اگر دانشآموزی مثال  13مىگرفت ،تالش مىكرد خود را بنه فنردی كنه  15گرفتنه
برساند .ولى این دو نمره در توصيفى یکسان در نظرگرفته مىشود" اكد. 9
دیگر مضامين فرعىای كه ذهن فعال و باریکبنين داننشآمنوزان از آنهنا غافنل
نمانده بود ،شامل غيرواقعى بودن نمرات ،ایجاد خوشحالى الکى ،ابهام در نمرهدهى،
عدم تمایز دانشآموز قوی از ضعيف ،نبود مالک روشن و مرلق قبولى ،عندم اراینه
تصویر روشن از وضعيت تحصيلى به والدین و دانشآموزان و نامفهوم بنودن بنرای

افراد پير و بىسواد مىباشد ".وقتى در توصيفى مثال  2اشتباه داریم معلم نمره خيلى
خوب مىدهد و من خوشحال مىشوم در حالى كه اگر روش قدیمى ارزشيابی بنود
های بزرگتر را الکى شاد مى كند"اكد . 7همچنين بيان مىشد كه "در توصيفى اصال
معلوم نيست چند گرفتى و فرق زرن

و ضعيف معلوم نيست یعنى فاصله و تفاوت

دانشآموزان را به خوبى نشان نمىدهد .ما در كال

به خودمان نمره منىدادینم تنا

تفاوتمان از هم معلوم شود .توصيفى نمىتواند قبولى یا رد شدن را به روشنى بنرای
دانشآموران بيان كند چون خيلىها با گرفتن نمره قابل قبنول از سنوی معلمنان بنه
مقاطع باالتر بروند .آدم وضعيت تحصيلى خودش را نمىداند .حتى والندین هنم از
آن آگاهى دقيقى نمىتوانند پيدا كننند .ولنى اگنر مندل قندیمى بنود وضنعيت منن
مشخص مىشد و مىتوانستم پيشرفت كنم و والدین هم با آگاهى از نمرههنای كنم
به فکر رشد و پيشرفت بچههای خود مىافتادند .و افراد پير و بنى سنواد هنم اصنال
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من  18مىشدم .و هيچ وقت برای گرفتن این نمره شادی نمىكردم .توصيفى بچنه-
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معنى نمرات خوب و خيلى خوب را نمىدانند و آنها فکر مىكنند وقتى من نمنره عنالى
گرفتم دانشآموز خوبى هستم و فقط  20و  19را مىشناسند بنرای داننش آمنوز خنوب
بودند"اكد. 4
نمونه تجربههای دانشآموزان ابتدايى از اجرای سدنجش توصديفى در مضدمون
اصلى ادراک مثبت از سنجش توصيفى
شاید هر پژوهشگر كم تجربهای با اندک تاملى در تجارب ملفوظ و مکتوب داننش-
آموزان ،متوجه گروهبندی خودبخودی آنها مىشد؛ عدهای كه فقط جبهه انتقنادی گرفتنه
بودند و در زمره دانشآموزان قوی قرار داشتند .ولى در ميان آنها دانشآموزانى متوسنط
و ضعيفى بودند كه به نکات مثبت اجرای سنجش توصيفى هم اشاره مىكردنند .اعنم از
امکان ارفاق سركال

و امتحانات پایانى ،افزایش تالش برای كسب نمره بندون ارفناق،

افزایش عالقه به خاطر ناآشکار سناختن نمنرات كنم ،دریافنت تشنویق والندین در اثنر
مشخص نبودن نمره دقيق ،كاهش رقابت ،كاهش تمسخر دوستان ،راحت شندن قبنولى،
عادت به این نوع سنجش و احسا

آرامش در آن .این دانشآموزان بينان كردنند كنه"

توصيفى به خاطر ارفاقى كه در آن به آدم مىشود ،خوب است .مثال وقتى  2غلنط داری
خيلى خوب مىگيری ولى در مدل قبلی  18مىگرفتى و یا اینکه اگر در مدل قبلى نمره-
دهى در امتحان پایانى  9مىگرفتى بایند در شنهریور دوبناره امتحنان منىدادی ولنى در
خوشحال شده و دفعه بعد تالش مىكنم تا نمره بدون ارفاق بگيرم .در نظنام قبلنى اگنر
مثال فرد نمره  12میگرفت ،از شوق و عالقه مىافتاد .ولى در توصيفى كه ارفاق مىشود
آدم در درسش جلو مىافتد و من كه نمره خوب را به جای  12مىگيرم از سوی والدینم
تشویق مىشوم" اكد . 8و نکته جالب اینکنه داننشآمنوزان متوسنط و ضنعيف كناهش
رقابت را برخالف دانشآموزان قوی ینک عامنل مثبنت و تقوینت كنننده منىدانسنتند.

"رقابت را توصيفى كاهش داده است و كال رقابت بين دانشآموزان خوب نيست چنون
باعو تمسخر و درگيری بين دوستان مىشود"اكد  . 6راحت شدن قبنولى و عنادت بنه
سبک ارزیابى توصيفى وقتى استنبا مىشود كه یکى از آنها بينان منىكنند كنه" چنون
قبولى در توصيفى راحت است من به در
16
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قبولم و چون از سبک ارزشيابی قدیمى اطالعاتى ندارم و از طرفى هنم توصنيفى را
یاد گرفته و به آن عادت كردهام ،دوست دارم توصيفى ادامه یابد"اكد. 5
نمونه تجربههای دانشآموزان ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى در مضمون
اصلى متضرر شدن دانشآموزان ضعيف
غرور آميخته به تأسف به آدم دست مىداد ،وقتنى منىدیند داننشآمنوزان

ح

دلسوزانه و همدالنه و صد البته موشکافانه در مورد ظلمى كه در حق داننشآمنوزان
ضعيف سيستم آموزش و پروش با اجنرای نسننجيده طنرح سننجش توصنيفى ،روا
داشته مىشود ،صحبت میكنند .نوعى سرپوش بودن ،افت تحصيلى بيشتر ،بىسنواد
بار آمدن ،دادن قبولى غيرواقعى به كمک معلمان ،بىتوجهى و بىتفاوتى معلمان بنه
كيفيت آموزشى آنها بىتوجه و بنىخينال شندن داننشآمنوزان ضنعيف سنركال ،

جوهره صحبتهایى بود كه مىگفتند" :این دانشآموزان بيچاره با این كه فکنر منى-
كنند توصيفى به نفع آنهاست و كار خوبى است كه به آنها قبولى الکى مىدهند ولنى
كال به ضرر آنهاست چون آنها در این حالت تالش نخواهند كنرد و روز بنه روز از
در

عقب مىافتند .و كمكم بىسواد بار مىآیند .چون وقتى آنهنا قبنول منىشنوند

بيشترشان با كمک معلمهاست و در واقع معلمان برای از سر وا كندن به آنها همين-
طوری قبولى مىدهند و به آموزش آنها توجه نمىكنند و كامال بنىتفناوت هسنتند"

تحصيلى اشاره كرد این بود كه "در توصيفى دوستانمان و دانشآمنوزان ضنعيف در
حين تدری

و تمرین ما را به حرف مىگيرند ولى اگر مدل قندیمى بنود آنوقنت

خودشان هم مجبور بودند به در
سر كال

گوش دهند و تمرین كنند ولى با بىخينالى ،االن

مىنشينند چون مىدانند به آنها قبولى مىدهند"اكد . 8

نمونه تجربههای دانشآموزان ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى در مضمون
اصلى مناسب پايههای پايين تحصيلى
به نظر دانشآموزان قوی سنجش توصيفى به دالیل ایجاد شادی با كتمان مينزان
غلطها و دریافت تشویق والدین در اثر وجود ابهام در نمره واقعى ،مناسب كودكنان
17
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كم سن و سال مقاطع اول و دوم ابتدایى است".توصيفى برای بچههای كم سنن خنوب
است .چون آنها شاد مىشوند وقتى مثال نمنره  17آنهنا معنادل نمنره خيلنى خنوب در
توصيفى است .و یا وقتى نمره خوب مىگيرندا یعنى معندل نمنرات  14،15و ینا 16
والدین آنها آنان را تشویق مىكنند .ولى اگر نمره آنها واضو بود آنهنا را بنرای نمنره 14
تشویق نمىكردند"اكد. 7
نمونه تجربههای دانشآموزان ابتدايى از اجرای سدنجش توصديفى در مضدمون
اصلى موردپسند والدين دانشآموزان ضعيف
برخى از دانشآموزان ضعيف اظهار داشتند كه والدین دانشآموزان ضعيف به دالیل
جلوگيری از هزینه دوبارهاكاهش هزینههنا  ،احسنا

غنرور كناذب و پوشنش ضنعف

فرزندان آنها خواهان ادامه یافتن اجرای سنجش توصيفى در مندار

هسنتند ".والندین

دانشآموزان ضعيف دوست دارند توصيفى باشد چون به بچههای آنها ارفاق مىشنود و
ضعف شان معلوم نمىشود .و آنها پيش اقوام و فاميل خود احسا

غرور مىكنند الکى.

و از طرفى چون معلمان به فرزندان آنها قبولى مىدهنند ،آنهنا دیگنر مجبنور بنه هزیننه

گذاری دوبارهادر صورت مردودی نيستند"اكد. 1
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جدول - 3خالصه تجربههای دانشآموزان از اجرای طرح سنجش توصيفى
مضمون عمده

-1ادراک منفی 




-2ادراک مثبت 



شدددن
-3متضددرر
داندددشآمدددوزان
ضعيف

-4مناسب پايه 
های
پايين تحصيلی

-5موردپسددددد 
دند
والددددين داندددش-
آموزان ضعيف 

هم زیاد است ولى توصيفى ،استر

چون در نمره ارفاق نيست استر
طبيعى ما را از بين برده است.
در توصيفى فاصله و تفاوت دانشآموزان از هم مشخص نيستاكد. 4
چون در توصيفى مىدانم كه قبول مىشنوم بنه در خوانندن اهمينت
نمىدهماكد. 4
دانشآموزان ضعيف در كال وقت ما را مىگيرند و فکرمان را مشغول
مىكنند و این از آثار توصيفى است و آنهنا بنا ارفناق وارد كنال منن
شدهانداكد. 3
من توصيفى را دوست دارم و مىخواهم در راهنمایى هم ادامه پيدا كند
چون والدینم بخاطر كسب نمره خنوب ابجنای  14منرا تشنویق منى-
كننداكد. 6
در كل توصيفى خوب است چون با ارفاقى كه به منن منىشنود باعنو
پيشرفت من در دفعات بعدی مىشوداكد 3
توصيفى رقابت را كاهش داده است ولى كال رقابت بنين داننشآمنوزان
خوب نيست چون باعو تمسخر یکى كه كم گرفته مىشوداكد . 5
توصيفى به ضرر ضعيفهاست با اینکه فکر مىكنند به نفنع آنهاسنت و
فکر مى-كنند كه كار خوبى است كه در توصيفى بنه آنهنا قبنولى الکنى
مىدهنداكد . 4
دانشآموزان ضعيف بىسواد بار مىآینداكد. 1
وقتى آنها قبول مىشوند ،به كمک معلمان قبول مىشوند و در واقنع بنه
آنها قبولى مىدهنداكد . 9
توصيفى برای بجههای كم سن خوب است چون آنهنا شناد منىشنوند
وقتى مثال نمره  17آنها در توصنيفى معنادل نمنره خيلنی خنوب منى-
شوداكد. 2
آنها با گرفتن نمرات خوب و خيلی خوب كه باعو پنهان ماندن مينزان
غلط آنها مىشود ،خوشحال مىشونداكد . 9
چون به دانشآموزان ضعيف قبولى داده میشود پ والدین آنها مجور به
هزینه دوباره برای تکرار پایه نيستندا5
والدین دانشآموزان ضعيف دوست دارند توصيفى ادامه یابند چنون بنه
بچههای آنها ارفاق مىشود و ضعف آنها معلوم نمىگردداكد . 6
19
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بحث و نتيجهگيری
هدف این تحقيق بررسى تجارب دانشآموزان ابتدایى دوره دوم از اجرای طرح سنجش
توصيفى بود .بدیهى است كه اجرای هر طرح و برنامنهای ،نيازمنند تهينه اهنداف كنامال
مشخص و از پيشتعریف شده ،بسترسازی مناسب اجنرای طنرح ،پنيشبيننى مسنائل و
مشکالت احتمالى ناشى از اجرا و فراهم سازی برخى راهحنلهنا بنرای اینن مشنکالت
احتمالى است كه در صورت عدم توجه كافى به این موارد ،مسلما طرح یا برنامه خاص
به موفقيت نمىرسد و نهایتا افراد در بررسى و بازبينى یک طرح ناموفق در حال اجنرا و
دادن یک بازخورد ،به آسيبها و نکات منفى آن اشاره منىكننند .و اولنين و مهنمتنرین
یافته این تحقيق نيز حاكى از وجود برخى مشکالت اساسى ناشى از اجنرای اینن طنرح
در دیدگاه دانشآموزان بود .از قبيل كاهش رقابت جهنت پيشنرفت،كاهش سنرو بهيننه
استر ابى خيالى  ،ارفاق بهویژه برای دانشآموزان ضعيف ،افنزایش قبنولى غيرواقعنى
دانشآموزان ضعيف ،یکسان در نظر گرفتن بنازهای از نمنرات ،كناهش مينزان تنالش و
جبران ضعف خود ،كاهش عالقه ،غيرواقعى بودن نمرات ،ایجاد خوشحالى الکى ،ابهنام
در نمرهدهى ،عدم تمایز دانشآموز قوی از ضعيف ،نبود مالک روشنن و مرلنق قبنولى،
عدم ارایه تصویر روشن از وضعيت تحصيلى به والدین و دانشآموزان و نامفهوم بنودن
برای افراد پير و بىسواد .اكثر دانشآمنوزان نموننه تحقينق و همنه داننشآمنوزان قنوی
خواستار حذف سنجش توصيفى و جایگزینى آن با نظام سنجش سنتى بودنند ،چنرا كنه
تحصيلى و مشاغل مورد عالقه ،مبتنى بر شایستگى اسنت و كسنانى وارد موقعينتهنای
خاصى مىشوند كه سواد و یا مهارت الزم و كافى در آن زمينه به دست آورده باشنند .و
به زمان صرف شده و مورد نياز برای كسب آنها ،اهميت نمىدهند .از اینن رو سننجش
توصيفى مورد پسند اكثر دانشآموزان و والدینشان نيست .به اعتقاد این دانشآمنوزان در
نظام سنتى آگاهى والدین از ميزان نمرات فرزندان ،خود باعو مراقبنت همنواره آنهنا از
وضعيت تحصيلى بچهها و یک قوه محركه و تقویت كننده مثبنت در رشند و پيشنرفت
درسى به حساب مىآمد ولى اكنون در سنجش توصيفى با حذف تقریبا كامل این فشنار
اوليا ،تمایل دانشآموزان به در
20
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دانشآموزان نشان مىدهد كه كاهش و یا حذف حساسيت به نمره ،برخالف نظر برخنى
مسئولين نه تنها مرلوب نيست ،بلکه میتواند صدمات جبرانناپذیری از قبيل بنیخينالی
و بیتوجهی ،بیانگيزگی و افت تحصيلی را در پی داشته باشد .بر اسا

اصل تشویق و

تنبيه دیدگاه رفتارگرایان ،خود نمره به عنوان یک مالک روشن و دقيق ،و آگاهى دهننده
و پيامدی از عملکرد دانشآموز ،ذاتنا حالنت تشنویقى و تنبيهنى دارد .و در منوارد الزم
كودک را تشویق یا وادار به تالش بيشتر و جبران ضعف خود مىكند .بدیهى اسنت كنه
همه روانشناسان بر استفاده از اصل تشویق در تربيت كودک توجه مىكنند ولى اسنتفاده
از تنبيه را در موارد ضروری انکار نمىكنند.
در تبيين مقوله ارفاق مىتنوان گفنت كنه طبنق نظرینه انتظنار 1ویکتنور وروما
 1964كه به تشخيص چگونگى انتخاب راه انجام كار ،به وسيله افنراد مربنو منى
شود .و به شرح علت این كه چرا مردم یک رفتار را بر رفتنار دیگنری تنرجيو منى
دهند و انتخاب مىكنند ،مىپردازد؛ دانشآموزان ضعيف از آنجایى كه انتظنار دارنند
به آنها ارفاق شود و گرفتن این ارفاق برایشان خوشنایند اسنت پن

انجنام تنالش

اضافى برای كسب نمرات خوب را جایز و ضنروری نمنىداننند .و بنا همنين روال
معمولى در

خواندن ،مىتوانند ارفاق كافى را كسب كنند .و بر طبق نظریه تنالش

های شخصى امون  ،تالش دانشآموزان در اینن سننجش ننه از روی عالقنه و بنه
اجتماعى یا به خاطر انتظاری است كه از آنهنا منىرود ،تنالش منىكننند .و در اینن
صورت آنها سالمت ذهنى نخواهند داشت ،چون این تنالش نيازهنای روانشنناختى
فرری آنها را ارضا نمىكند و آنها برای چينزی كنه منىخواهنند تنالش نمنىكننند.
همچنين در توضيو یکسان در نظر گرفتن بازهای از نمرات و مشکالت ناشنى از آن
باید گفت كه درک هر گونه ناهماهنگى 2بين حالت موجنود و ایندهآل فنرد ،باعنو
تجربه ناهمخوانى مىشود كه ویژگى انگيزشى دارد .بر طبق این نظرینه افنرادی كنه
1

. Expectancy theory
2. incongruity
21
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دچار ناهمخوانى مىشوند برای برطنرف كنردن آن ،برنامنهرینزی منىكننند .در كناهش
ناهمخوانىایکى از انوع ناهمخوانى كه بر پایه بازخورد پى بنردن بنه نناهمخوانى قنرار
دارد ،برخى از جنبههای محيط مثلا بنور

 ،مندیر و  ...دربناره عملکنرد عنادی فنرد

بازخورد مىدهند كه او را از اختالف عملکرد فعلى با عملکرد ایدهآل ،آگاه مىسازداریو
سازداریو  . 1392،حال آنکه دانشآموزان در سيستم سنجش توصيفى بنازخورد روشنن
روشن و دقيقى از عملکرد خود بهخاطر ابهام در معيار سنجش ،دریافت نمنىكننندامثال
برای بازه نمرات  17تا  ،20نمره خيلى خوب مىگيرند و این ننوع سننجش در داننش
آموزان بين حالت موجود و ایدهآل ناهمخوانى ایجاد نمىكنداچون نمره  17بنرای آنهنا
معادل خيلى خوب یا همان  20است در نتيجه دانشآموزان تالش بيشتری بنرای ارتقنا
حالت موجود خود انجام نمىدهند.
یکى از مضامين فرعى دیگر قابل بحو در اینجا ،ایجاد خوشحالى الکى است .چنرا
كه دانشآموزان بر اسا

نظریه اسناد ،كسب نمرات خوب و یا خيلنى خنوب را نتيجنه

تالشهای شخصى خود نمىدانند و آن را به عوامل بيرونى چنون ارفناق معلنم نسنبت
مىدهند ،پ

خوشحالى ناشى از آن را نيز درونى و واقعى نمىدانند .چون برخاسنته از

تالش شخصى خود دانشآموز نيست پ

برای كسب نمرات خوب تنالش نمنىكننند.

حتى دادن قبولى از سوی معلمان و به عبارتى قبولى خودبهخودی ،موجنب شنده اسنت
كه آنها موفقيتها و صعود به پایههای باالتر را جدای از تالش خود بدانند كه اینن امنر
شغلى ،شخصى و بهطور كلى در رشد و پيشرفتهای آتى دانشآموزان صدمات جبران
ناپذیری را وارد كند .این تجارب منفى دانشآموزان از اجرای طرح سنجش توصيفى بنا
پژوهشهای خوشخلنق و پاشاشنریفىا ، 1385حسننىا ، 1393كشنتىآرای  ،كریمنى
علویجه و فروغى ابنریا ، 1392زمنانىفنرد ،كشنتىآرای و ميرشناه جعفنریا 1389و
صالحى و همکارانا 1394هماهن

اسنت .بنرای مثنال نتنایج تحقينق خنوشخلنق و

پاشاشریفىا 1385نشان داد كه برخى اهداف بهبنود نگنرش داننشآمنوزان نسنبت بنه
یادگيری ،افزایش ماندگاری ذهنىادوام و پایداری یادگيری  ،توجه بنه اهنداف سنروح
باالتر حيره شناختى ،تعميق یادگيری ،ایجاد فرصت اصالح برای دانشآمنوزان و معلنم
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برای رفع كاستىهای فرایند ینادگيری ،اسنتفاده از بازخوردهنای فراینندی در مسنير
بهبود یادگيری ،كامال تحقق نيافتهاند یا زمينههای تحقق آنها هنوز فراهم نشده است.
حسنىا 1393دریافت كه از نگاه معلمان در نظام سنجش سنتى ،نمنره داننشآمنوز
همانند تقویتكنندهای مثبت عمل میكرد كه در نظام سنجش توصيفی بنه آن توجنه
نشده است .و این عامل بیانگيزگی داننشآمنوزان اسنت .همچننين كناهش رقابنت
سالم ،ارتقای خودبخودی دانشآموزان ،عدم كسب شناخت كافى از دانشآمنوزان از
دیگر نتایج این تحقيق بود .كریمى علویجه و فروغى ابریا 1393در تحقينق خنود
نشان دادند كه از دیدگاه معلمنان حيرنههنای فرآینند یناددهى_ ینادگيری و ارتقناء
بهداشت روانى دانشآموزان موانع و چالشهای پيش روی طرح سننجش توصنيفى
هستند .همچنين كاهش عالقه دانشآموزان و بىخيالى و بىتوجهى به در  ،پنایين
آمدن سرو علمى دانشآموزان و كم شدن تالش آنها در مننزل از دیگنر مشنکالت
اجرای سنجش توصيفى اسنت كنه نتنایج تحقينق زمنانىفرد،كشنتىآرای و ميرشناه
جعفریا 1389منىباشند .و تحقينق حسننى و نناهوكىا ، 1392زارعنىا 1388و
حسنى و پوزش شيرازیا 1392در تضاد با این یافته است .نتایج تحقينق حسننى و
ناهوكىا 1392نشان داد كه ميزان یادگيری و پيشرفت تحصيلى دانشآموزان گنروه
سنجش توصيفى بيشتر از دانشآموزان گروه سنجش سنتى بنود .زارعنىا 1388در
یکدیگر و معلم در گروه سننجش توصنيفى بيشنتر از سننجش سننتى بنوده اسنت.
همچنين حسنى و پوزش شيرازیا 1392دریافتنند كنه الگنوی سننجش توصنيفى،
ميزان یادگيری دانشآموزان را كاهش ننداده اسنت.اما از منظنر كناهش مولفنههنای
استر

زا باید گفت كه سنجش توصيفى در این زمينه موفق عمل كرده اسنت .و در

آخر نتيجه تحقيق صالحى و همکارانا 1394نشان داد كه نبنود سنازوكار دقينق و
منسجم در سنجش ميزان یادگيری دانشآموزان ،عالوه بر اینکه امکان شناسایى دقيق
دانشآموزان توانمند و شایسته را كاهش مىدهد ،مىتواند تبعات ثانوینه دیگنری را
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به همراه داشته باشد .سليه1ا 1987معتقد اسنت كنه اسنتر

چاشننى زنندگى اسنت و

رهایى كامل از آن فقط با مرگ امکان پذیر است .شواهد منرقنى و مسنتندات پژوهشنى
پژوهشى تأیيد میكند كه حذف بخش مثبت استر
حفظ سالمت روانى ،نتيجهای معکو

از برنامنه داننشآمنوزان بنه بهاننه

به همنراه خواهند داشتاصنالحى و همکناران ،

 . 1394بنا به نظریه یركز و دادسون عملکرد ،زمنانى در بناالترین سنرو قنرار دارد كنه
استر

بهينه وجود دارد .وقتى كه استر

پایين است و تنها زمانى كه استر

كم است و ینا خيلنى زیناد اسنت ،عملکنرد

در حد متوسط و بهينه استااسنتر

خنوشخنيم

عملکرد فرد نيز حداكثر است .بنا بر امر مسلم ،افرا و تفنریط در هنيچ عملنى درسنت
نيست و هميشه وجود مقداری از استر
كاهش استر

نه تنها مرلوب ،بلکه ضروری اسنت و نبایند

دانشآموزان در سنجش توصيفى را یک نکته مثبت به حساب آورد بلکه

موجب بروز بىخيالى و بىتوجهى دانشآموزان در امور مربو به مدرسه شده است.
واكاوی نظرات و دیدگاههای دانشآموزان ابتدایى در خصوص اجرای سنجش توصنيفى
همچنين نشان دهنده احسا

خوشایند برخى از دانشآموزان گروه متوسط و ضعيف از

اجرای این طرح مىباشد كه امکان ارفاق و همچنين وجنود ابهنام در نمنره و مشنخص
نبودن نمره دقيق دانشآموز عامل بهوجودآورنده مزایایى از قبينل افنزایش تنالش بنرای
كسب نمره بدون ارفاق در دفعات بعدی ،افزایش عالقه ،دریافت تشویق والدین ،كاهش
رقابت و تمسخر دوستان و راحت شدن قبولى مى باشد .عادت به اینن ننوع سننجش و
مرالعات اننامور ،راسنتگو ،ابوالقاسنمى و درخشننده 1389،؛ زاهندبابالن ،فنرجالهنى و
همرن

 1391،و زمانىفرد ،كشتىآرای و ميرشاه جعفری  1389،همسو با این یافتهانند

كه نشان دادند سنجش توصيفى ،تالش و رقابت بين دانشآموزان را كناهش داده اسنت.
حسنى و احمدیا 1384نشان داد كه سنجش توصيفى موجب كناهش فشنار و رقابنت
های زیانآور در كال های در

در مدار

مىشود ،محيط یادگيری را برای ینادگيری

هرچه مرلوبتر دانشآموز آماده مىسازد .و به رشد و افزایش افزایش عزت نف

آنهنا

1. Selye
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احسا

آرامشدر آن ،یکى دیگر از نکات مثبت اجرای این طرح از دیدگاه آنهاست .كنه

تجارب دانشآموزان پسر ابتدايى از اجرای سنجش توصيفى

كمک مىكند .زمانىفرد و همکارانا 1389نشان داد كه حسادت بنين داننشآمنوزان در
این طرح بسيار كم شده است ،رقابتهای ناسالم ،بدبينى ،دشمنى ،صحبت علينه داننش
آموزان دیگر ،كمک نکردن به همکالسىها و انتقامجویى حذف و رقابنت سنالم ایجناد
شده ،تأثيرات بد حاصل از نمره كم بنرای داننشآمنوزان ضنعيفاطرد شندن ،احسنا
حقارت ،زیر پا له شدن ،سركوب شدن ،انگشت نمایى و  ...در این طرح حنذف شنده
است .همچننين خنوشخلنق و پاشاشنریفىا  1385دریافتنند كنه بنا اجنرای سننجش
توصيفى ،اضرراب امتحان دانشآموزان برور قابل مالحظهای كاهش مىیابد و مىتوانند
به معلمان ،دانشآموزان و والدین آنها این در

مهم را بياموزد كه اضنرراب حاصنل از

نمره غيرواقعى و از همه مهمتر قابل كنترل است .همچنين به دانشآموزان فرصت منى-
دهد تا با حداقل اضرراب ،یادگيری را تجربه كنند .این در حالى است كه رقابت ماهيتناً
امری نامرلوب به شمار نمىرود و ميزانى از آن برای ایجاد پوینایى در داننشآمنوزان و
افزایش ح

مسئوليتپذیری آنان نسبت به پيشرفت تحصيلى خود الزم بنه نظنر منى-

رسد.رقابت زمانى مُخرب است كه تبدیل به هدف شود،فراتر از توانایى فرد باشند و ینا
اینکه بيشتر از تهييج ح

تعاون وهمياری ،بر رقابنت تأكيند شنود و بنه جنای رقابنت

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

رقابنت-

جویى در دانشآموزان ،نه تنها نمىتواند مرلوب باشد ،كه از اثرات نامرلوب محسنوب
حضور داشتند كاهش رقابت را ینک عامنل منفنى و یکنى از مشنکالت اجنرای طنرح
سنجش توصيفى گزارش كردند.
بررسی تجارب دانشآموزان قوی از نظر وضعيت تحصيلى همچنين نشان منى-
دهد كه آنها با وجود اینکه اظهار داشتند اجرای طرح سنجش توصنيفى مزاینایى بنه
نفع آنها ندارد و عالوه بر آن آثار نامرلوب و مشکالتى را در رابره با امور درسنى و
ویژگىهای فردی به وجود آورده بلکه همه آنها قویا معتقد بودند كه اجنرای چننين
طرح نسنجيدهای با در نظر نگرفتن طرحها و برنامههای ترميمى و تکميلى ،به ضنرر
دانشآموزان ضعيف است و با بيان مشکالتى مانند ننوعى سنرپوش بنودن سننجش
توصيفى ،افت تحصيلى بيشتر،بىسواد بنار آمندن،دادن قبنولى غيرواقعنى بنه كمنک
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معلمان ،بىتوجهى و بىتفاوتى معلمان به كيفيت آموزشى آنها و بنىتوجنه و بنىخينال
شدن دانشآموزان ضعيف سركال ؛ نگرانى خود از آینده تحصيلى و زندگى اجتمناعى
اجتماعى و شخصى دانش آموزان ضنعيف و شناید بتنوان گفنت تأسنف خنود را نشنان
دادند.تحقيق حسنىا 1393همسو با این یافتنه نشنان داد كنه بنىسنوادی و مشنکالت
یادگيری ناشى از سننجش توصنيفى بنرای پاینههنای بناالتر از چنالشهنای اجنرای آن
است.همچنين صالحى و همکارانا 1394در پژوهش خنود نشنان دادنند كنه پنرورش
نامرلوب دانشآموزان با سرو سواد ناكافى ،عدم امکان كسب شناخت دقينق از داننش-
آموزان شایسته و توانمند ،پرورش نامرلوب دانشآموزان بىانگيزه نسنبت بنه پيشنرفت
تحصيلى ،پرورش نامرلوب دانشآموزان بنا مسنئوليتپنذیری پنایين ،ناشنناخته مانندن
ضعفهای دانشآموزان و در نتيجه بروز احسا

بىلياقتى و كاهش اعتماد به نفن

در

برخى دانشآموزانادرماندگى آموختنه شنده از آسنيبهنای احتمنالى برنامنه سننجش
توصيفى است .كریمىا 1383نشان داد كه پيشرفت تحصيلى دانشآموزان پاینه چهنارم
ابتدایى ایران در درو

ریاضى ،علوم و سواد خواندن بسيار پایين است .و نتيجه تحقيق

قبادی چهارراهگشين ،فانى و فالحىا 1393حاكى از تاثير معنادار سنجش توصنيفى بنر
دو مهارت خواندن و نوشتن دانشآموزان بوده است .از دیدگاه برخنى از داننشآمنوزان
قوی ،سنجش توصيفى مناسب پایههای پایين تحصيلىمثل كال

اول و دومى هاست.و

این به خاطر شادیای است كه سنجش توصيفى با كتمان ميزان غلطهای آنها برایشان به
یافته،محمدیفر ،نجفى،رزمآرا و محمدزادها 1390دریافتند كه داننشآمنوزان پاینه دوم
ابتدایى كه به روش توصيفى ارزیابى شدند،پيشرفت تحصنيلى بناال و اضنرراب امتحنان
پایين داشتند .و در تضاد با این یافته تحقيق حسنىا 1393نشنان داد كنه اجنرای طنرح
سنجش توصيفى مناسب پایههای پایين بهویژه كالسى اول نيست .زیرا دانشآموزانى كه
حروف الفبا را یاد نگرفتهاند،برور غير قابل قبولى به پایههای باالتر تحصيلى مىروند.
آخرین یافته پژوهش حاضر از بررسى تجنارب داننشآمنوزان اینن بنود كنه طنرح
سنجش توصيفى مورد پسند والدین دانشآموزان ضعيف اسنت چنرا كنه اینن طنرح از
هزینه دوباره والدین جهت تکرار پایه فرزنندان آنهنا جلنوگيری منىكنند .و بنا پوشنش
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ضعف فرزندانشان به آنها احسا

غرور و سربلندی كاذب مىبخشند .هماهنن

بنا

این یافته ،تحقيق سناعى ارسنى و محمندزادها 1389نشنان داد كنه از نظنر اولينای
دانشآمنوزان،طرح سننجش توصنيفى از موفقينت نسنبتا زینادی برخنوردار اسنت.
همچنين پژوهشهای مرتضایىنژاد 1383،؛ سنبحانى و حسننى 1385،؛ و شنکرالهى
 ،1385،نقل از حسنى و احمدی 1386،نشان مىدهد كه والدین نگاه مثبتنى نسنبت
به سنجش توصيفى دارند و به نظام سنجش سنتى نگاه بدبينانه دارند.در تضاد با این
یافته،خوشخلق و پاشاشریفىا 1385در تحقيق خود نشان دادندكه یکى از اهنداف
سنجش توصيفى،كاهش حساسيت والدین به نمره است كنه اینن امنر كنامال تحقنق
نيافتننه اسننت یننا زمينننه تحقننق آن هنننوز فننراهم نشننده اسننت .و همچنننين تحقيننق
حسنىا 1393نشان داد كه والدین در منورد سننجش توصنيفى بنه خنوبى توجينه
نشده اند و ناآگاهى والدین در اینن زميننه باعنو سنردرگمى آنهنا و متعاقبنا ایجناد
انتظارات نابه جا در آنها شده اسنت .در پاینان توجنه مسنولين امنر بنه پيشننهادها و
راهکارهای زیر جهت جلوگيری از آسيبها و مشکالت برشمرده و بهبود وضنعيت
فعلى راهگشا باشد.
درپایان بر اسا
ای از استر

نتایج پژوهش پيشنهاد میشود :با توجه به اینکه سرو مرلوب و بهينه-
و رقابت سالم بينفردی جهت رشد و پيشرفت همهجانبنه داننشآمنوزان

استر

طبيعى دانشآموزان در مدار

امروزی ،از سوی پژوهشگران یا اساسا از طرینق

آموزش و پرورش صورت گيرد تا با پيشنهاد و بنهكنارگيری راهکارهنایى اصنولى ولنو
برگشت به سنت دیرینه سنجش ،بتنوان آن اسنتر

و برانگيختگنى بهيننه را بنه عننوان

پتانسيل و محرک پيشرفت دانشآموزان ،دوباره وارد بدنه آموزش و پرورش كرد .بعالوه
با توجه به وجود دیدگاههای بدبينانه دانشآموزان ابتدایى نسنبت بنه كيفينت تندری

و

سنجش معلمان و اثرات سنجش توصيفى ،پيشنهاد مىشود معلمنان در فرآینند تصنميم-
گيری امور مربو به كال

در

و مدرسه مشاركت داده شوند .تا با برگزاری جلسات

توجيهى ،آماده سازی و رفع ننواقص در بنين همکناران جهنت از بنين بنردن مشنکالت
اجرایى طرح ،گامهای موثری در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش برداشته شنود و اینن
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ضروری است .لذا مرالعات گسترده و جامعى در خصوص چرایى و چگنونگى كناهش
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مهم با فراهمسازی بستر مناسب برای افزایش فعاليتهای كانون صننفى و انجمننهنای
علمى آنان عملىتر مىشود.
همچنين پيشنهاد میشود مسولين وزارت آموزش و پرورش با اجرای طرحهای تکميلى
و ترميمى بر كاهش مشکالت اجرای طرح سننجش توصنيفى نظنارت داشنته باشنند و
همچنين تمهيداتى را به جهت تغيير شرایط قبولى و مردودی دانشآموزان در این طنرح
و بهقول دانشآموزان جلوگيری از قبولى خودبهخودی و غيرواقعى بيندیشند.
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