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 چکیده

 کیفیت و تحصیلی انگیزش مقایسه هدف با حاضر، پژوهش

 با توصیفی ارزشیابی مشمول پسر آموزان دانش زندگی

. است شده انجام قاین شهر ابتدایی چهارم پایه سنتی ارزشیابی

 سال در قاین شهر چهارم پایه آموزان دانش آن آماری جامعه

 چهارم پایه آموز دانش نفر 809 بر بالغ 90 ـ 09تحصیلی

 و توصیفی ارزشیابی طرح آموزان دانش تمامی نفر 09) ابتدایی

 روش با که بوده(  سنتی ارزشیابی های کالس از نفر 829

 شده برآورد نفر 638 نمونه حجم ای، مرحله چند گیری نمونه

 و بود ای مقایسه ـ علی نوع از توصیفی پژوهش این روش. است

 تحصیل به انگیزه پرسشنامه ها داده گردآوری منظور به

 مورد مدرسه در زندگی کیفیت استاندارد پرسشنامه همچنین

 های آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه برای. گرفت قرار استفاده

 نتایج. است شده استفاده  وآزمون( ) مانوا

 با که آموزانی دانش تحصیلی انگیزش بین که داد نشان

 آموزانی دانش با شوند می سنجش توصیفی ـ کیفی ارزشیابی

 تفاوت بودند، سنجش سنتی ارزشیابی سنجش تحت با که

 بین(.  ،9/ 661) نشد مشاهده معناداری

 ـ کیفی ارزشیابی با که آموزانی دانش مدرسه در زندگی کیفیت

 سنجش تحت که آموزانی دانش با شوند می سنجش توصیفی

 نشد مشاهده معناداری تفاوت بودند، سنتی ارزشیابی با

 انگیزش و زندگی کیفیت بین(.  ،019/9)

 دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه آموزان دانش تحصیلی

 انگیزش سنتی، ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی: كليدي واژگان

 ابتدایی آموزش مدرسه، در زندگی کیفیت تحصیلی،
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مقدمه
 در و پرورش و آموزش نظام در که مسائلی جمله از

 به چگونگی و ارزشیابی موضوع است، مطرح مدارس

 است یادگیری و آموزش سطح بردن باال برای آن کارگیری

 اجتماعی نهادهای از که پرورش و آموزش(. )

 از تواند نمی هرگز کند، می فعالیت خاصی جهت در و است

 در ارزشیابی ضرورت وجود در پس گردد، نیاز بی ارزشیابی

 آموزشی نظام هر در بنابراین. نیست تردیدی آموزش

 های فعالیت و ها توانایی بین رابطه تعیین برای معلمان

 است شده حاصل آنان رفتار در که تغییراتی و آموزان دانش

 آموزشی های موقعیت کنترل و بینی پیش منظور به نیز و

 .دهند می انجام را ارزشیابی

 لذا. هاست آموزش کلیه اساس و پایه ابتدایی آموزش

 و آموزان دانش استعدادهای و ها توانایی ها، ویژگی شناخت

 ترین اساسی و مهمترین از عالقه مورد رشته به آنها هدایت

 که روست این از. آید می شمار به آموزشی دوره این وظایف

 با منطبق صحیح ارزشیابی نظام یك وجود صورت در

 و دقت اجرا، قابلیت کارآوری،) ارزشیابی استانداردهای

 آن کارایی و بخشی اثر امکان آموزشی، نظام هر در( قانونی

) یابد می افزایش نظام

 داشته باور عمیقاً باید معلم عنوان به( . 

 به دارد را یادگیری و رشد قابلیت آموز دانش هر که باشیم

 توجه بدون که را ارزشیابی سنتی ابزارهای ما که آن شرط

 رها هاست، ضعف نقطه دنبال به تنها فردی، های تفاوت به

 و کند شناسایی را ها توانایی که کنیم استفاده ابزاری و کنیم

 ای گونه به را زمینه و بخشد نفس به اعتماد آموز دانش به

 آموز دانش معلم، و برود بین از گرایی نمره که سازیم فراهم

 در.کمیت نه باشند کار کیفیت دنبال به همه اولیا و

 ارزشیابی نحوه زمینه در آموزش وزارت اخیر های سال

 از. است کرده واجرا ارائه نوینی های وطرح برنامه تحصیلی،

 طرح و 6309 سال در مستمر ارزشیابی طرح جمله

 اجرا 6392 سال در آزمایشی طور به به توصیفی ارزشیابی

 کند می تالش که است کیفی الگویی توصیفی ارزشیابی. شد

 درسی معیارهای به توجه طریق از نگری کمی جای به

 کند، توجه آموزان دانش یادگیری وکیفیت عمق به وآموزش

 در را ارزشیابی داده، ارائه آنان وضعیت از توجیهی و تبیین

 یکی 6392 مصوبه در. دهد قرار ویادگیری آموزش خدمت

 یادگیری ـ آموزش روند اصالح توصیفی ارزشیابی اهداف از

 تنوع ذهنی، ماندگاری افزایش. شد عنوان درس کالس در

 به بیست تا صفر فاصله مقیاس تغییر سنجش، ابزارهای

 شناختی رشد مختلف های حیطه به توجه ای، فاصله مقیاس

) است ارزشیابی این های هدف خرده از...  و

 است گام آخرین ارزشیابی سنتی ارزشیابی نظام در(. 

 یك در آموز دانش و نظام عملکرد مورد در تفاوت مالك و

 سالیان طول در. شود می خالصه بیست تا صفر مقیاس

 معلمان و است بوده توجه مورد بسیار بیست نمره متمادی،

 بازخورد آموزان دانش به آن براساس را ها آزمون نتایج ما

 شیوه. است شده نامطلوب رقابت باعث امر این که دادند می

 پرورش برای را آموزان دانش که است عاملی معلم ارزشیابی

 .انگیزد می بر تحصیلی تالش کیفیت و کمیت

 از یك هر دقیق شناخت با توان می پژوهش این انجام با

 در استفاده مورد سنجش های شیوه و تکمیلی های فعالیت

 و بروز در را آنها از یك هر تأثیر میزان توصیفی، ارزشیابی

 داده نشان آموزان دانش تحصیلی انگیزش و خالقیت رشد

 بهبود و آنها درست کارگیری به با بتوانند معلمان تا است

 و افکار شاهد خود، ارزشیابی و تدریس های روش در

 به همچنین. باشند آموزان دانش خالقانه های فعالیت

 طور به بتوانند تا نموده کمك هایشان توانایی از آنها شناخت

 دخالت خود پیشرفت و عملکرد سطح ارتقای در فعال

 رشد در والدین نقش به توجه با همچنین. باشند داشته

 تحقیقات گونه این نتایج دادن بازخورد با کودکان، در انگیزه

 و مهم موارد گونه این در را آنها شناختی سطح توان می

 رساندن جهت در راهکار، ارائه با برده، باال ساز، آینده

 آنان، انفرادی های توانایی به توجه با عالی سطوح به کودکان

 کودکان، به نفس اعتمادبه دادن با ترتیب، بدین. بود امیدوار

 افرادی شاهد داده، افزایش را کارهایشان انجام از اطمینان

 .بود انگیزه با

 است ای شده تعریف عواملی مجموعه عنوان به انگیزه

 را آن دارد، می وا هدف و فعالیت سوی به را انسان که

( ) شود می آن تداوم سبب و کند می هدایت

. 
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 دهد می تشکیل را انگیزش های پایه چیزی چه که این

 شان آموزان دانش مؤثری گونه به تواند می معلمان چگونه و

 است گرفته قرار تحقیق مورد زیادی های سال برانگیزند را

(

 به توان نمی را انگیزش های نظریه که این باوجود,(. 

 مطمئناً انگیزش مطالعه اما نامید یادگیری نظریه دقیق طور

 یادگیری از غالباً انگیزش و است آمیخته یادگیری مطالعه با

 در باال انگیزه( ) ایمز.  شود می استنباط

 افزایش و تحصیل ترك میزان کاهش عامل را آموزان دانش

 که آن برای کودکان. دانند می آموزان دانش موفقیت سطح

 و کردن باور خود، شناخت به نیاز شوند، انگیخته خود

. هستند دار صالحیت و الیق فردی عنوان به خود مشاهده

 را خود کودك اگر اما باشد جالب معلم تدریس شاید

 انگیزش پس. داد نخواهد کار به تن نبیند پیشرفت شایسته

 هر چون و دارد خودانگاره و نفس عزت با تنگاتنگی رابطه

 واکنش پس گیرد، می شکل دیگران وسیله به آغاز در دو

 و خودباوری در عمیقی تأثیر اعتماد مورد افراد و دوستان

( )  دارد کودك انگیزش

 تحصیلی انگیزش خود تحصیلی، کفایت از آموز دانش درك

 از بیش آموزشی کار از ای جنبه هیچ. کند می تعیین را وی

 شك بدون. ندارد تأکید خارجی انگیزه بر دهی نمره نظام

. است آموزان دانش کار برای پاداش ترین رایج دهی نمره

 به دهی نمره نظام جای به توصیفی بازخورد از استفاده

 تکلیف به را خود توجه که کند می کمك آموزان دانش

 وا را آموز دانش دهی نمره شیوه عکس بر کند متمرکز

 کند مقایسه دیگران عملکرد با را خود عملکرد داردکه می

(

 ارزشیابی که داشت مدنظر را مطلب این باید اما(. 

 ارزیابی اما است، مفیدتر و تر فهم قابل عموم برای کمّی

 به برای بیشتری آموزش و مهارت بوده، تر تخصصی کیفی

 کلیدی، کلمات و مفاهیم از بیشتر و دارد الزم کارگیری

 . است برخوردار وقضاوت گذاری ارزش

 اسکریون بار نخستین را تکوینی ارزشیابی اصطالح

 کار به درسی برنامه تنظیم به مربوط مباحث در( )

 نه تکوینی ارزشیابی که بود معتقد( ) بلوم. است برده

 نیز و تدریس برای بلکه درسی برنامه تنظیم برای تنها

 معتقد( ) سیف. است مفید آموز دانش یادگیری

 با رابطه در تکوینی سنجش کاربرد از هدف که است

 نحوه و میزان از آگاهی آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت

 نیز و یادگیری ضعف و قوت نقاط تعیین برای آنان یادگیری

 های هدف با رابطه در معلم آموزش روش مشکالت تشخیص

 که دهد می نشان بسیاری پژوهشی شواهد. است آموزشی

 عملکرد بر قوی تأثیر باال کیفیت با تکوینی سنجش

 در(. ) دارد آموزان دانش انگیزش و تحصیلی

 بر تأکید با تا شود می تالش توصیفی ارزشیابی طرح اجرای

 بازخورد همچنین و عملکردی ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی

 بنابراین. شود فراهم یادگیری برای بهتری شرایط توصیفی

 عملکرد و انگیزش در ارزشیابی نظام این که رود می انتظار

 مثبتی تأثیر آموزان دانش های نگرش و باورها تحصیلی،

 در ارزشیابی اگر(. ) باشد داشته

 وسیله و وتربیت تعلیم فرایند از جزئی جدید، مفهوم

 تدریس های شیوه و ها برنامه ها، هدف اصالح برای مناسبی

 و معلم که بود خواهد مهمی عامل ارزشیابی شود، شناخته

 کمك تربیتی اهداف به مطمئن دسترسی در را آموز دانش

 و تدریس فرایندهای ضعف نقاط دادن نشان با و کند

 سازد فراهم را آن موقع به بهبود موجبات یادگیری

 توصیفی ارزشیابی آیا که بدانیم باید(. )

 اطراف به بهتر آموز دانش تا آورد فراهم ای زمینه توانسته

 ها کتاب در حداقل را محیطش های پدیده علت و کند توجه

 تغییر در اهداف از یکی که این به توجه با کند؟ جستجو

 آموز دانش جایگاه به توجه توصیفی به سنتی ارزشیابی نظام

 این بر است، ارزشیابی و یادگیری ـ یاددهی فرایند در

 در تغییر خود که ارزشیابی نوع در تغییر دید باید اساس

 حد چه تا است آموزشی های روش و داری کالس شیوه

 گذار تاثیر آموزان دانش انگیزش و یادگیری بر توانسته

 این گویای زمینه این در گرفته انجام تحقیقات باشد؟

 درس کالس بر حاکم ارزشیابی نوع  این که است مطلب

 عاطفی و اجتماعی شناختی فرایندهای بر مثبتی اثرات

) دارد آموز دانش

 توصیفی کیفی های آموزش( . 

 کند می بیان داده، قرار تحلیل مورد را گرا ساخت روش در
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 و یادگیری در فعال نقش گرفتن عهده به با آموزان دانـش

 انــد آموخته چه آن به ارزیـابی فراینـــــد در شرکت

( ) نیا فیروز مقابل، در شوند می تشویق

. داند می مستقیم معدل با را تحصیلی انگیزش رابطه

 وتفکر موفقیت انگیزه میان رابطه( ) سمرسی

 و رگرسیون محاسبه با و است نموده بررسی را انتقادی

 تفکر های مهارت که کند می متغیرعنوان دو این بین ارتباط

 .مؤثرند معناداری طور به انگیزه بر انتقادی

 را زندگی کیفیت های شاخص( ) یانگ

 وضعیت بیشتر درك برای مناسبی روش را وآن کرده معرفی

...  و ای منطقه محلی، آموزشی سیستم یك موقعیت و

 و خلق و هیجانی هوش شکوفایی زندگی، کیفیت. داند می

 اولیه های محیط از پذیر تأثیر و گرفته نشأت انسانی خوی

(. ) است انسان تربیتی و پرورشی

 از( ) رحیمی دیدگاه از زندگی کیفیت

. است نگر مثبت شناسی روان در مطرح مفاهیم ترین بنیادی

 به تواند می تحرك پر های برنامه و فراگیر قبلی تجارب

 را وآموزش مدرسه از رضایت ومیزان بخشد سرعت آموزش

) ببرد باال

.)

 اگر که داد نشان پژوهشی در( ) لوبرز

 که باشد ای گونه به درس کالس بر حاکم ارزشیابی نظام

 شود، باال اجتماعی روابط با عاطفی جوی ایجاد باعث

 در. هستند رو روبه باالتری تحصیلی پیشرفت با آموزان دانش

 در توصیفی ارزشیابی اجرای در( ) سیف پژوهش

( یادگیری از بردن لذت و انگیختگی خود احساس) ماجرا

 فرصت و( )

 معناداری تفاوت( )

 بیان خود پژوهش در سیف. نشد مشاهده سنتی ارزشیابی با

 باعث توصیفی طرح در پایانی ارزشیابی عدم که کند می

 نظام یك به مدت دراز در ابتدایی آموزشی نظام که شود می

 بارآمدن سواد بی آن نتیجه و شود تبدیل خودی به خود

 از ح طر این که است معتقد وی. بود خواهد آموزان دانش

 و داشت نخواهد پی در موفقیتی تحصیلی پیشرفت نظر

 پژوهش در. داند می پایانی ارزشیابی حذف را آن دلیل

 گرایش را طرح مثبت های زمینه( ) احمدی

 ارزشیابی به مثبت نگرش نوآوری، به جامعه افراد نسبی

 دانسته طرح این از معلمان گسترده اطالعات و توصیفی

 عوامل از را سنتی ارزشیابی به معلمان مثبت نگرش و است

 . داند می طرح منفی

 بر تکوینی ارزشیابی تأثیر در( ) حیدری

 گاه هر که کند می عنوان تحصیلی پیشرفت افزایش

 همراه آموزان دانش به نتایج بازخورد با تکوینی ارزشیابی

 ها نمره اگر و دارد مستقیم تأثیر تحصیلی پیشرفت بر باشد،

 تأثیر پیشرفت بر ارزشیابی نرسد آموزان دانش اطالع به

 بازخورد خود بررسی در( ) کرد. ندارد مستقیم

 از وترکیبی نوشتاری کالمی، از اعم گوناگون های شیوه به

 نشان خاطر و داند می مؤثر تکوینی ارزشیابی در را دو آن

 نوشتاری و کالمی بازخوردهای نتایج بین که کند می

( ) غالمی. است تفاوت تکوینی های وآزمون

 باعث را سال نیم هر در مستمر ارزشیابی بازخوردهای

 اسالمیه و خلق خوش. داند می ریاضی یادگیری در تسهیل

 تدوین پژوهش در( )

 از ارزشیابی در کیفی بازخوردهای برای الگویی طراحی و

 یك انجام درونی انگیزه که دارند اشاره تحصیلی، پیشرفت

 های یادگیری کردن معنادار در آن از بردن لذت برای تکلیف

 کالس در باید معلم و کند می ایفا مهمی نقش آموزان دانش

 به بیرونی انگیزه تقویت جای به که کند تالش درس

 .بپردازند درونی وانگیزه پرورش

 بتواند توصیفی ارزشیابی رود می انتظار که جایی آن از

 اکثر ذهن که سؤالی بارآورد، انگیخته خود را آموزان دانش

 که است این نموده معطوف خود به را معلمان و مسؤوالن

 های محدودیت به توجه با توصیفی ارزشیابی نظام آیا

 معلوم محتوای و کالس آموزان دانش عده و مدارس فیزیکی

 تأثیری تحصیلی عملکرد و انگیزش بر توانست خواهد

 ادامه برای باالیی انگیزه گذاشته، سنتی ارزشیابی از تر عمیق

 کند؟ فراهم تحصیل

 پژوهش روش

 یا ای مقایسه ـ علی نوع از توصیفی پژوهش این روش

 مورد جامعه. است( ) رویدادی پس
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 سال در قاین شهر چهارم پایه پسر آموزان دانش مطالعه

 پایه پسر آموز دانش نفر 809 بر بالغ 90 ـ 09تحصیلی

 توصیفی ارزشیابی طرح آموزان دانش نفر 09) ابتدایی چهارم

 گروه. است(  سنتی ارزشیابی های کالس از نفر 829 و

 گروه مشابه و متناسب سنتی ارزشیابی آموزان دانش

( نفر 09و مرد معلم دارای عادی، مدارس از پسر،) توصیفی

 دبستان چهارم پایه پسر آموز دانش 88 پژوهش این در. بود

 طرح مجری عادی مدارس از آموزان دانش تمامی%( 89)

. گرفتند قرار بررسی مورد تحقیق این در توصیفی ارزشیابی

 مدارس از%( 16) چهارم پایه پسر آموز دانش 09 همچنین

 مدرسه نوع و( پسر) جنسیت لحاظ به آنها با سطح هم

 نوع از تصادفی گیری نمونه روش به مرد معلم دارای( دولتی)

 .شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه

 اجرای قالب در هایی داده میدانی، صورت به اطالعات

 مدرسه در زندگی کیفیت و تحصیل به انگیزه پرسشنامه دو

 .شد آوری جمع قاین شهر ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش از

 استفاده تحقیق این در پرسشنامه دو از پژوهش این در

 به انگیزه پرسشنامه و زندگی کیفیت پرسشنامه: شد

 :تحصیل

: )زندگی کیفیت پرسشنامه ـ 6

 کامالً) ای نقطه 8 سؤال 30 دارای آزمون این ،(

 با آزمون خرده 0 و( مخالف کامالً مخالف، موافق، موافق،

 منفی عاطفه ،() کلی رضایت های نام

) معلم با رابطه ،()

 فرصت ،() اجتماعی همبستگی ،(

 موفقیت ،()

 و( )

  است( ) ماجرا

(.) 

) توسط پرسشنامه این پایایی و روایی

) رضایی و سیف پژوهش در و شده تأیید( 

 درونی همسانی بر تأکید با آزمون پایایی( 

) کرنباخ آلفای کل میزان آزمون کل برای

 هریك برای ضریب این. است شده گزارش 09/9 آن( 

 و سیف مطالعه در نیز گانه هفت های مقیاس خرده از

 به آلفا که گردیده محاسبه(  ) رضایی

 رابطه ،02/9 منفی عاطفه ،91/9 کلی رضایت برای ترتیب

 ،99/9 فرصت ،00/9 اجتماعی همبستگی ،00/9 معلم با

 به که هایی بررسی. است بوده 89/9 ماجرا و 03/9 موفقیت

 روایی شده، انجام مقیاس این پایایی و روایی تعیین منظور

 آینلی جمله از. است داده قرار تأیید مورد را آن پایایی و

 ،() همکاران و آینلی ،()

 بررسی در و(  ) بروك و آینلی

 ضریب(.) بروك و اندرسون

 در مقیاس خرده هر برای حاضر تحقیق در کرونباخ آلفای

 پرسشنامه پایایی از حاکی که شده آورده 2 شماره جدول

 (.) است شده ذکر

 پرسشنامه این: تحصیل به انگیزه میزان پرسشنامه ـ 2

) حصاری بهرامی و پور قلی توسط

( ) عالقمندی سنجش منظور به( 

 سؤال 89 شامل و است شده ساخته تحصیل به آموزان دانش

 ندارم، نظری موافقم، موافقم، کامالً های گزینه با ای گزینه 1

 استیری توسط پرسشنامه این. است مخالفم کامالً مخالفم،

 کارشناسی عنوان به 6308 ـ 6301 های سال در( )

 گرفته قرار پژوهش مورد آموزشی مدیریت رشته در ارشد

 290 نمونه گروه یك در را پرسشنامه پژوهشگر این. است

 و کرد اجرا سبزوار راهنمایی دختر آموزان دانش از نفری

 این پایایی ضریب. است آورده دست به را زیر نتایج

 معادل و برآورد کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه

 (.) است شده گزارش 06/9

 قرار تأیید مورد اساتید توسط تست این محتوایی روایی

 را آزمون این سؤاالت درونی اعتبار تأیید است، گرفته

 برای. کرد تلقی سازه روایی شواهد از یکی عنوان به توان می

 کل نمره مقایسه و  آماری های آزمون فرضیه، دو هر آزمون

 برای و  آزمون از زندگی کیفیت های مؤلفه و

 استفاده پیرسون همبستگی ضریب از سوم فرضیه آزمون

 .است شده

 پژوهش هاي یافته

 ارزشیابی با که آموزانی دانش» :اول فرضيه آزمون

 تحصیلی انگیزش شوند، می سنجش توصیفی ـ کیفی
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 ارزشیابی با سنجش تحت آموزان دانش به نسبت بیشتری

 .«دارند هستند، سنتی

 در تحصیلی انگیزش متغیر میانگین مقایسه منظور به

 استفاده مستقل  آزمون از( سنتی ـ توصیفی) ارزشیابی نوع

 میانگین دهد، می نشان 8 شماره جدول که طور همان. شد

 مجری عادی مدارس در آموزان دانش تحصیلی انگیزش

 ارزشیابی مجری مدارس در و 901/3 توصیفی ارزشیابی

 دهد می نشان  ها میانگین مقایسه آزمون. است/ 926سنتی

 برابر معناداری سطح  مقدار ها، واریانس برابری فرض با که

  رد برای کافی دلیل و است91/9 از بزرگتر ،661/9

 که آموزانی دانش تحصیلی انگیزش بین بنابراین. ندارد وجود

 به نسبت شوند می سنجش توصیفی ـ کیفی ارزشیابی با

 نمونه در سنتی، ارزشیابی با شده سنجیده آموزان دانش

 نشد مشاهده معناداری تفاوت آماری نظر حاضراز آماری

 رد تحقیق اول فرضیه بنابراین(.  ،9/ 661)

 .شود می

 ارزشیابی با که آموزانی دانش» :دوم فرضيه آزمون

 بهتری زندگی کیفیت شوند می سنجش توصیفی ـ کیفی

 سنتی، ارزشیابی با سنجش تحت آموزان دانش به نسبت

 .«دارند

  

ـ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش برحسب نوع ارزشیابی )توصیفی ـ سنتی( 6جدول 

 درصد فروانی تجمعی درصد فروانی فراوانی گروه

 48.1 48.1 66 توصیفی

 500 15.4 10 سنتی

 

گیری در پژوهش حاضرهای پایایی ابزار اندازهـ شاخص 2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤال متغیرها

 16/0 6 رضایت کلی

 61/0 1 عاطفه و استرس

 10/0 1 رابطه معلم

 63/0 8 همبستگی اجتماعی

 65/0 4 موفقیت

 81/0 1 ماجرا

 16/0 6 فرصت

 81/0 40 انگیزش

 

ـ نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین متغیر انگیزش تحصیلی در نوع ارزشیابی )توصیفی ـ سنتی( 3جدول

P df t SD M N متغیر ارزشیابی 

115/0 134 585/1- 
انگیزش  توصیفی 66 875/3 528/0

 سنتی 70 021/4 545/0 تحصیلی
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 در زندگی کیفیت متغیر میانگین مقایسه منظور به

  آزمون از( سنتی ـ توصیفی) ارزشیابی نوع در مدرسه

 نشان 1 شماره جدول که طور همان. شد استفاده مستقل

 در آموزان دانش زندگی کیفیت متغیر میانگین دهد، می

 در و 302/3 توصیفی ارزشیابی مجری عادی مدارس

 مقایسه آزمون. است 388/3سنتی ارزشیابی مجری مدارس

 ها، واریانس برابری فرض با که دهد می نشان ها میانگین

 است 91/9 از بزرگتر ،019/9 برابر معناداری سطح  مقدار

 کیفیت بین بنابراین. ندارد وجود  رد برای کافی دلیل و

 ـ کیفی ارزشیابی با که آموزانی دانش مدرسه در زندگی

 با که آموزانی دانش به نسبت شوند می سنجش توصیفی

 حاضراز آماری نمونه در شوند، می سنجیده سنتی ارزشیابی

        ،(019/9) نشد مشاهده معناداری تفاوت آماری نظر

 .شود می رد نیز تحقیق دوم فرضیه بنابراین (. =369/9 

 وکیفیت تحصیلی انگیزش بین :سوم فرضيه آزمون

 .دارد وجود مثبتی رابطه آموزان دانش مدرسه در زندگی

 انگیزش و زندگی کیفیت بین رابطه بررسی برای

 اساس بر. شد محاسبه پیرسون همبستگی ضریب تحصیلی

 و مستقیم رابطه متغیر دو این بین ،8 شماره جدول

  (. 293/9,  = 996/9 91/9)  دارد وجود معناداری

 زندگی کیفیت های مقیاس خرده بین تفاوت بررسی در

 تحلیل از ها گروه بین سنتی و توصیفی ارزشیابی نوع دو در

 در. است شده استفاده(  ) متغیره چند واریانس

 مقیاس خرده 0 دارای زندگی کیفیت مقیاس حاضر پژوهش

 مدرسه، به نسبت منفی عاطفه مدرسه، از کلی رضایت

 با آمدن کنار و ارزشمندی احساس) اجتماعی همبستگی

 معلم ،(مدرسه بودن مفید به نسبت باور) فرصت ،(دیگران

 و انگیختگی خود احساس) ماجرا ،(معلمان مورد در نگرش)

 احساس) موفقیت یا پیشرفت و( یادگیری از بردن لذت

 کارهای انجام در توفیق کسب برای توانایی به اطمینان

 نوع دو آیا که سؤال این به پاسخ منظور به. است( مدرسه

 معناداری تفاوت است توانسته( سنتی ـ توصیفی) ارزشیابی

 تحلیل از کند، ایجاد زندگی کیفیت های مقیاس خرده در

 .شد استفاده متغیره چند واریانس

 از ها مقیاس خرده در( )معناداری سطح که آنجایی از

 گروه بین که گرفت نتیجه توان می است، بیشتر91/9

 زندگی کیفیت های مقیاس خرده در سنتی و توصیفی

 مجذور مقادیر گزارش. است نشده مشاهده معناداری تفاوت

 رضایت متغیر واریانس از998/9 که دهد می نشان نیز اتا

 واریانس از993/9 عاطفه، متغیر واریانس از969/9 کلی،

 فرصت، متغیر واریانس از992/9 اجتماعی، همبستگی متغیر

 واریانس از990/9 معلم، رابطه متغیر واریانس از998/9

 متغیر برای موفقیت متغیر واریانس از920/9 ماجرا، متغیر

 .است آمده حساب به( ارزشیابی) گروه

  
ـ نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین متغیر کیفیت زندگی در نوع ارزشیابی )توصیفی ـ سنتی( 8جدول 

P df t SD M N متغیر ارزشیابی 

750/0 134 318/0 
کیفیت  توصیفی 66 372/3 485/0

 سنتی 70 346/3 449/0 زندگی

 

انگیزش و کیفیت زندگی در مدرسهـ نتایج همبستگی  1جدول 

 کیفیت زندگی

 انگیزش تحصیلی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

283/0 001/0 
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  گيري نتيجه و بحث

 به حاضر مطالعه تحصیلی، انگیزش اهمیت به توجه با

 انگیزش میزان در سنتی و توصیفی ارزشیابی مقایسه منظور

 انجام آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت و تحصیلی

 و تحصیل به عالقه و انگیزه داشتن که جایی آن از. گرفت

 پیشرفت و تحصیلی موفقیت اصلی دالیل از مدرسه

 تحقیق های یافته اساس بر و رود می شمار به آموزان دانش

) اسالمیه و خلق خوش ،() کرد

) ویلیام و بلك ،(

 پیشرفت میزان بین( ) یونگ ،(

 تفاوت ارزشیابی نوع برحسب آموزان دانش تحصیلی

 تحصیلی پیشرفت دیگر، عبارت به. داشت وجود معناداری

 نتایج با که است بوده سنتی از بیشتر توصیفی ارزشیابی در

 در( ) حیدری. نیست هماهنگ پژوهش این

 عنوان تحصیلی پیشرفت افزایش بر تکوینی ارزشیابی تأثیر

 به نتایج بازخورد با تکوینی ارزشیابی گاه هر که کند می

 تأثیر تحصیلی پیشرفت بر باشد، همراه آموزان دانش

 نرسد، آموزان دانش اطالع به ها نمره واگر دارد مستقیم

 مذکور، تحقیقات. ندارد مستقیم تأثیر پیشرفت بر ارزشیابی

  را ارزشیابی از پذیر تأثیر مختلف متغییرهای یك، هر

 

 تحصیلی انگیزش بر ارزشیــابی تأثیر اما. اند کرده بررسی

 تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. است قرارگرفته مدنظر کمتر

 که آموزانی دانش در تحصیلی انگیزش که داد نشان ها داده

 با معناداری تفاوت شوند می سنجش توصیفی ارزشیابی با

. ندارد سنتی ارزشیابی با شده سنجیده آموزان دانش

 سنتی ارزشیابی مجری عادی مدارس آموزان دانش همچنین

 از توصیفی ارزشیابی مجری مدارس آموزان دانش اندازه به

 ساختن عالقمند و برانگیختن. هستند راضی مدرسه

 درسـی برنامه مند نظام رویکرد سایه در درس به آموز دانش

 ارزشیابی هدف. است ارزشیابی جمله از متوالی مراحل و

 غافلگیر برای نشستن کمین در نه است، آموزش به خدمت

. «داند نمی» آنچه معیار با او زدن محك و آموز دانش کردن

 با توان می را آموزان دانش زندگی کیفیت به توجه فرهنگ

 کالس فضای بر ارزشیابی و آموزش در صحیح روش کاربرد

 وخلق هیجانی، هوش شکوفایی زندگی، کیفیت. کرد غالب

 اولیه های محیط از پذیر تأثیر و گرفته نشأت انسانی وخوی

 دیدگاه از زندگی کیفیت. است انسان تربیتی و پرورشی

 در ح مطر مفاهیم ترین بنیادی از( )

 و فراگیر قبلی تجارب. است نگر مثبت شناسی روان

های پرسشنامه کیفیت زندگی در دو نوع ـ آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه میانگین خرده مقیاس 8جدول

ارزشیابی )توصیفی ـ سنتی(

𝜂2 P 

مجموع 

 مجذورات
F df 

میانگین 

 مجذورات
 هاخرده مقیاس

 رضایت کلی 176/0 1 537/0 176/0 464/0 004/0

 عاطفه 521/0 1 299/1 521/0 256/0 010/0

 همبستگی اجتماعی 096/0 1 527/0 211/0 468/0 003/0

 فرصت 068/0 1 432/0 096/0 512/0 002/0

 رابطه معلم 211/0 1 205/0 068/0 650/0 004/0

 ماجرا 351/0 1 909/0 351/0 341/0 007/0

 موفقیت 348/1 1 688/3 348/1 056/0 027/0
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  بخشد سرعت آموزش به تواند می تحرك پر های برنامه

( )

 درتحقیقات. ببرد باال را آموزش و مدرسه از رضایت ومیزان

 کیفیت بر ارزشیابی نوع دو تأثیر گذشته، در شده انجام

 در. است نشده بررسی طورمشخص به آموزان دانش زندگی

 ارزشیابی تأثیر( ) سیف پژوهش

 حرکتی ـ وروانی عاطفی شناختی، های ویژگی بر توصیفی

 رسیده نتیجه این به و گرفته قرار بررسی مورد آموزان دانش

 حوزه در توصیفی ارزشیابی طرح مشمول مدارس که است

) ماجرا و فرصت مدرسه، از کلی رضایت عاطفی

 ندارند معناداری تفاوت( 

) خلق خوش. دارد خوانی هم تحقیق این نتایج با که

 کردن دور زمینه در را توصیفی ارزشیابی(. 

 افزایش نیز و درس کالس در مطلوب جوی ایجاد و اضطراب

 تحقیق این نتایج با که دانسته موفق آموزان دانش فعالیت

 ارزشیابی طرح موفقیت عدم مهم دالیل از یکی. است مغایر

 آن صحیح رسانی اطالع ارائه در ضعف احتماالً توصیفی،

 آموز دانش در شده ایجاد دیدگاه نوع باید را دوم دلیل. است

(. ) نمود عنوان برتری به نسبت

 حساسیت بردن بین از در را توصیفی ارزشیابی طرح اجرای

 که است دانسته ناموفق را فرزندان نمرات به نسبت والدین

 نسبت ارزشیابی نوع این موفقیت برعدم محکمی دلیل خود

 از بعضی. است آموزان دانش در تحصیلی انگیزش ایجاد به

 برای مؤثری انگیزشی عامل نمره، که باورند این بر ها گروه

 و یادگیری انگیزش نمره حذف با که است یادگیری

 این باید پس. یابد می کاهش آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 دلیل به سنتی های آزمون که کرد سازی فرهنگ را مطلب

 شونده آزمون از غیر افرادی نیاز و خواست به خود، ساختار

. اندیشند می آموز دانش بندی رتبه به اغلب و دهند می پاسخ

 مورد ودر دارد تأکید شونده آزمون ضعف نقاط بر آنها روش

 حساس تحصیل به انگیزه ایجاد و آموز دانش پیشرفت

 دیده به آموز دانش هر به توصیفی ارزشیابی اما. نیست

 بسیار را او انسانی و طبیعی های موهبت نگرد، می احترام

 خوردی باز و دهد می نشان سنتی های آزمون از بیشتر

 دنیای در. کند می ارائه او به دهنده رشد وتکالیفی مثبت

 از درسی مطالب صرف کردن وحفظ مداری حافظه امروز،

 به وگام مستمر سنجش به را خود جای آموزان دانش سوی

 ارزشیابی معلم توصیفی، ارزشیابی طرح در. دهد می گام

 به که داند می یادگیری فرآیند از اساسی جزئی را مستمر

 . دارد ادامه سال پایان تا تحصیلی سال ابتدای از مداوم طور

 برای مدون برنامه یك فقدان چون دالیلی احتماالً

 های فعالیت خاص، تجهیزات و امکانات و مالی منابع تأمین

 اجرای بر کافی نظارت عدم طرح، اجرای نحوه یا کیفی

 فعالیت حجم با متناسب تجهیزات و امکانات کمبود طرح،

 سوی از کارشناسی غیر و منفی نظرهای اظهار معلمان،

 کاری حجم افزایش و بودن گیر وقت معلمان از برخی

 عدم و ابزارها تنوع دلیل به خانه و مدرسه در معلمان

 آموزان دانش تعداد بودن باال درسی، کتاب حجم با تناسب

 مؤثر توان می را بازخوردها ارائه روش در اشکال و کالس

 را توصیفی ارزشیابی تأثیر میزان تا کرد سعی باید. دانست

 و آموزان دانش تحصیلی انگیزش خالقیت، رشد و بروز در

 با بتوانند معلمان تا. داد  نشان ایشان زندگی کیفیت بهبود

 و تدریس های روش در بهبود و آنها درست کارگیری به

 خالقانه های فعالیت و افکار شاهد خود، ارزشیابی

. باشند ایشان زندگی کیفی سطح ارتقای و آموزان دانش

 را طرح موفقیت عدم مهم موانع( ) احمدی

 برای مهمی مانع خود که معلمان میان سنتی های نگرش

 نموده، عنوان طرح جزئیات با معلمان عمیق ذهنی یادگیری

 عالقمند کارگروهی، برای مناسب نیمکت و میز نداشتن

 نسبت والدین دیدگاه و نوآوری به معلمان از بسیاری نبودن

 جمعیت جدید، طرح چند اجرای بودن زمان هم طرح به

 مشکالت از بسیاری که کند می عنوان ها کالس باالی

. شود می شامل را پژوهش این در تحقیق مورد های دبستان

 در آموزان دانش و معلمان اطالعاتی نیازهای به توجه عدم

 ای برنامه فقدان شهرستان، درسطح توصیفی طرح اجرای

 و امکانات مالی، منابع تأمین و بینی پیش برای مدون

 موفقیت عدم دالیل ازدیگر توان می را خاص تجهیزات

 .کرد عنوان توصیفی ارزشیابی

 که است این از حاکی( ) لوبرز تحقیق

 باعث که باشد ای گونه به برکالس حاکم ارزشیابی نظام اگر

) زکی. شود باال اجتماعی روابط با عاطفی جوی ایجاد

 مرتبط دانشجویان عملکرد با را زندگی کیفیت( 
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 دلیل خود و دارد خوانی هم تحقیق این نتایج با که داند می

 و تحصیلی انگیزش بین که است فرضیه این پذیرش بر

 و مستقیم رابطه آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت

 زیر موارد پژوهش های یافته به توجه با. است معناداری

 :شود می توصیه

 مواد به دستیابی برای معلمان خدمت ضمن آموزش ـ

 به و تربیتی جدید های شیوه از آگاهی و نو آموزشی

 .تدریس در آموزش جدید و نو روشی کارگیری

 فضای تهیه جهت در پرورش و آموزش وزارت ـ

 باالبردن آمد، کار انسانی نیروی تأمین مناسب، آموزشی

 .نماید اقدام دبیران زندگی سطح

 ویژه به معلمان نگرش در را تغییر زمینه مسؤوالن ـ

 که رسد می نظر به. نمایند فراهم سنتی ارزشیابی به نسبت

 کار درست، و دقیق نحو به مستمر ارزشیابی تفکر اصالح

 جلسات. کنند اقدام آن به باید مسؤوالن که است مهمی

 معرفی و آموزشی های گروه و مدارس در گفتگو و بحث

 . یابد می ضرورت راستا این در ها رسانه طریق از طرح
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