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 سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی  بررسی میزان اثر بخشی آزمون

 دوره ابتدایی شهرستان نقده دانش آموزان 

 

  دکترای مدیریت آموزشی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نقده مهدی ایمانی

 فریبا ایرانی دانشجوی کارشناسی ارشد اموزش ابتدایی

  (محرمعلی خدابنده  کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی )مدرس دانشگاه

 

mkhodabandeh0791@gmail.com 

 

ندی است که با هدف آگاه کردن معلم و دانش آموز از میزان پیشرفت تحصیلی، یتکوینی فرآِ سنجش:چکیده 

تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری و تشخیص مشکالت روش آموزش معلم و بهبود کیفیت یادگیری اجرا می 

انش شود.. تحقیق حاضر پیرو طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری، د

هستند که از بین آنها شش کالس ) سه کالس دخترانه و سه کالس  نقدهشهرستان  در کالس چهارم آموزان 

پسرانه ( به عنوان گروه آزمایش و شش کالس ) سه کالس دخترانه و سه کالس پسرانه ( به عنوان گروه گواه 

بوده است.  %71و  %89لی با پایایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون پیشرفت تحصی

گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.  tبرای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون 

. بنابراین وجوددارد.معنادار تفاوت  میانگین نمرات گروه های آزمایش و گواه بین  نتایج نشان داد که 

 رفت تحصیلی دانش آموزان اثر دارد سنجش تکوینی در بهبود پیش ازمونهای

 سنجش تکوینی، پیشرفت تحصیلی، ، دانش آموزان، کلید واژه ها : 

 

 مقدمه

( یکی از جنبه های مهم جریان آموزش و یادگیری و در بر گیرنده فعالیت های گستترده ای استت  Assessmentسنجش ) 

[.  0که هدف آن ارزیابی تالش ها  و نتایج یادگیری دانش آموزان و هتدایت جریتان یتادگیری و عملکترد هتای آنتان استت.   

[ و فرآینتدی  2ح کیفی فرآیند تدریس و یتادگیری   سنجش مبنایی برای تغییر، تبدیل و بهبود، و بستری برای باال بردن سط

[. ستنجش کالستی  3پیشرونده است که طی آن معلم و دانش آموز در تعامل با هم برای ارتقای یادگیری تالش متی کننتد   
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تحلیتل رویکردی طراحی شده برای کمک به معلم است تا به نوع و میزان یادگیری دانش آموزان پی ببرد، نتایج آن فورا قابتل 

بته  0312است و اطالعاتی در مورد تک تک دانش آموزان به دست می دهد. در کشورمان اولین آیین نامه امتحانتات در ستا  

 [. 8سا  است    88تصویب رسید، بنابراین می توان گفت که سنجش تحصیلی ما دارای سابقه ای حدود 

گوینتتد در ادبیتتات ستتنجش ستته نتتوع تشخیصتتی ) متتی  2112( در  McMunn, N( و متتک متتان )  Butler, Sبتتاتلر ) 

Diagnostic  ( تکوینی ،)Formative  ( و پایانی )Summative  را می توان متمایز کترد کته ریشته در تقستیم بنتدی )

( با هدف آگاهی از میزان و  Formative assessment[. سنجش تکوینی )  3دارد    0729( در  Scriven, Tاسکریون ) 

ی دانش آموزان و دانشجویان اجرا می شود و برای نقاط قوت و ضعف یادگیری آن ها و نیز تشخیص مشتکالت نحوه ی یادگیر

[ فراهم کننده اطالعاتی است که به توسعه ی یتادگیری، تشتخیص نقتاط قتوت و ضتعف و پاست  بته  5روش آموزشی معلم   

( یا نمره دادن به دانش آموزان نیست  Evaluationدی ) نیازهای آینده منجر می شود و به دنبا  ارائه شواهدی برای رتبه بن

  2 .] 

اظهار داشته اند که راهبردهای ستنجش تکتوینی متی توانتد یتادگیری  0778( در  Signh, B( و سین )  Daws, Nداوس ) 

میتزان پیشترفت، دانش آموزان را با تشویق تفکر درباره ی یادگیری نظام مند، گفتگو با معلم و سایر همکالسی ها در خصوص 

در متورد اهمیتت  2110( در  Woolfolk, A[. وولفولتک )  9بررسی گام های پیشرفت و بازخورد مناسب عمیتق تتر کنتد   

راهنمتایی معلتم در برنامته » سنجش تکوینی اظهار می دارد، که برای سنجش تکوینی می توان دو هدف بنیادی ذکتر کترد : 

به عبارت دیگر سنجش تکتوینی کمتک «. خیص محورهایی که نیازمند کار بیشترند کمک به دانش آموزان در تش» و « ریزی 

 [. بنابراین به دالیل زیر می توان آن را انجام داد : 2به شکل دادن آموزش است   

 ارائه بازخورد مناسب به معلم برای طراحی فعالیت های متناسب با سطح دانش، نگرش و مهارت های شاگردان؛ .0

 واملی که مانع پیشرفت دانش آموزان هستند؛شناسایی منظم ع .2

قرار گرفتن معلم در یک فرآیند تجربه اندوزی، شناخت عالیق و سطح فعالیت های یادگیری ) سادگی یتا دشتواری (  .3

 [؛ 8و نیز میزان درک مفاهیم دانش آموزان   

 [. 7آورد   بر اساس ترسیم گام های بعدی در یاددهی و یادگیری اطالعاتی که معلم به دست می  .8

شواهد مختلف نشان می دهد سنجش تکوینی همراه با بازخورد های مناسب می تواند اثرات بسیار مثبتی بر پیشرفت تحصیلی 

[ می گویتد، دادن بتازخورد بته عنتوان  00(    Boston, C[. بوستون )  01دانش آموزان و روش تدریس معلم داشته باشد   
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دگان کمک می کند تا از شکافی که بین هدف مطلوب و دانش، علم یا مهارت فعلی آن ها بخشی از سنجش تکوینی به یادگیرن

وجود دارد، آگاهی یابند و آن ها را به سوی انجام دادن اعما  الزمم برای دستیابی به اهتداف هتدایت متی کنتد. بتازخورد بته 

اه کردن دانش آموزان از این که پیشرفت شان صورت خاص برای دانش آموزان با سطح پیشرفت پایین، مفیدتر است زیرا بر آگ

 هستند.نتیجه ی فعالیت است نه شانس تأکید می کند و این تفکر را که ذاتا فاقد توانایی یادگیری 

 Assessment forدر ماهیت سنجش تکوینی این نکته ی مهم نهفته استت کته ایتن فرآینتد، سنجشتی بترای یتادگیری ) 

learning  ( است نه سنجش یادگیری )Assessment of learning    )02  لتاا بتا تکتوین و شتکل گیتری یتاددهی و ]

 یادگیری انجام می شود. با این دیدگاه، سنجش تکوینی دارای چهار مؤلفه اصلی است :

 تشخیص نتایج مورد انتظار در پایان فعالیت یادگیری؛ 

 به کارگیری راهبردهای مناسب تدریس؛ 

 عملکرد دانش آموز؛ پیگیری 

    9دادن بازخورد سازنده در خصوص نقاط قوت و ضعف و در صورت نیاز، بهبود وضع موجود .] 

را در اجترای « استفاده از نتایج » و « اجرا » ، «برنامه ریزی » [ سه گام  03(    Cross, P( و کروس )  Angelo, Tآنجلو ) 

  تشخیص اهداف یتادگیری، گتام دوم اجترای روش هتای ستنجش و گتام ستوم سنجش تکوینی مد نظر قرار داده اند؛ گام او

 [.   03بازخورد نتایج و استفاده از اطالعات به دست آمده برای رسیدن به اهداف است   

ب ( کسب اطالعات در خصوص واکنش های بی واسطه در خال  تجتارب یتادگیری؛ هتدف ایتن روش هتا  شتناخت کتنش و 

 یند یادگیری است.واکنش دانش آموز در فرآ

وزان؛ در این روش معلم پس از پایان تدریس، یک بخش از موضتوع تتدریس شتده را های دانش آمآگاهی از آموخته  .0

 در بین دانش آموزان به بحث می گاارد و از آن ها می خواهد بر اساس آموخته های خود، موضوع را بررسی کنند.

فرآیند یادآوری بین فردی؛ در این روش معلم دانش آموزان را با یک مسئله درگیر می کند و از آن ها می خواهتد بتا  .2

 کمک همدیگر آن را حل کنند. 

مجالت؛ در این روش معلم از دانش آموزان می خواهد درباره ی موضوع ممتورد تتدریس بته مقتاالت چتا، شتده، و  .3

 ه دست آورند.تالش کنند درک بهتری از موضوع ب
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 ج ( کسب اطالعات در خصوص پیامدهای یادگیری؛ هدف این روش ها پی بردن به نتایج یادگیری دانش آموزان است.

 بازنمایی مفهومی؛ در این روش معلم از دانش آموزان می خواهدآموخته های خود را به زبان خودشان بیان کند. .0

 مل می آورد.دریس، از دانش آموزان آزمون به عپس آزمون؛ معلم قبل و بعد از ت –پیش آزمون  .2

 تحلیل نتایج آزمون ها؛ معلم نتایج آزمون ها و مشاهدات خود را با روش های آماری تحلیل می کند. .3

یادآوری؛ جمع بندی، پرسش، تداعی کردن، اظهار نظر؛ معلم پس از پایان تدریس یا در جلسات بعد از دانش آمتوزان  .8

ته اند، یادآوری، جمع بندی و تداعی کنند و در خصوص دیدگاه های همکالسی هتای ختود می خواهد آنچه را آموخ

 اظهار نظر بپردازند.

د ( کسب اطالعات در خصوص واکنش های دانش آموزان بعد از تجربه؛ برای آگاهی از دیدگاه های دانش آموزان پس از پشتت 

: پرسشنامه، نظرسنجی، مصاحبه با دانش آمتوزان، فتن دلفتی،  سر گااشتن یک تجربه می توان از روش های زیر استفاده کرد

نامه ای به دانش آموزان سا  بعد، جلسات دوستانه، بحث در خصوص سؤا  های خاص، نگارش عقاید در خصوص ستؤا  هتای 

 [. 08خاص، بحث گروهی متمرکز، ایستادن / شروع کردن / ادامه دادن   

[ و آنچته را استکریون بتا  05   بسیاری از پژوهش گران را به خود جلتب کتردتوجه  0781سنجش تکوینی پس از سا  های 

در یتادگیری آموزشتگاهی بست   0782( در  Bloom, Bعنوان سنجش تکوینی و پایانی مطرح کرده بود، به بنجامین بلتوم ) 

نی در کتالس درس پیشتنهاد مرحله برای استفاده از سنجش تکوی 8داده و مبنایی رای کاربرد آن در کالس درس گردید. بلوم 

 کرده است :

 تقسیم موضوع ) محتوای درسی ( به واحدهای کوچک؛ 

 تعریف بازده های یادگیری هریک از واحد های درسی با انواع هدف های یادگیری ) دانش، درک و... (؛ 

 اجرای آزمون های تکوینی در پایان هر واحد درسی؛ 

 الت؛تحلیل نتایج آزمون های تکوینی و تشخیص مشک 

 بازخورد دادن به دانش آموزان؛ 

    5استفاده از نتایج برای بهبود آموزش .] 

چهارچوب سنجش تحصیلی در ایران سا  ها تحت تأثیر دیدگاه روان سنجی کالسیک و روانشناسی رفتارگرایی بود و از این رو 

نظام امتحانات آغتاز و منجتر بته تصتویب  بررسی ها برای تغییر در 0395تأکید زیادی بر روش های سنجش پایانی می شد. از 
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شد. هر چند این طرح به مدارس ابالغ و آموزش های الزم برای اجرای آن به معلمان داده شتد،  0399طرح ارزیابی مستمر در 

در  اما به دالیل مختلف از جمله برنامه درسی متمرکز، تعداد دانش آموزان، آمتوزش ناکتافی معلمتان، محتتوا و ... موفتق نبتود.

مصوب کرد که « ارزشیابی توصیفی » شورای عالی آموزش و پرورش تغییرات عمده ای را در سنجش تحصیلی با عنوان  0380

استتفاده از ستنجش  0399[. بتا وجتود اینکته از  8یکی از مهم ترین بندهای آن تأکید بر استفاده از روش های تکوینی بود   

گرفت، اما این رویکرد با نگاه سنتی تعبیر شد و اکنون تبدیل آزمون های ستطحی و تکوینی در مدارس مورد تأکید زیادی قرار 

 [. 02تکراری شده است   

مطالعه و پژوهش را با موضوع سنجش تکوینی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته انتد کته «  251»  0779بالک و ویلیام تا 

تکوینی ارتقاء یافتته استت و ایتن روش فرصتت تفکتر در خصتوص  یادگیری دانش آموزین ) خصوصا افراد ضعیف ( با سنجش

( با تکیته بتر دیتدگاه مالکتی ) نظریته کته در آن  Airasian, P.Wرازیان ) [. ای 01یری را به آنان می دهد   تدریس و یادگ

داده است. او متی گویتد عملکرد با یک هدف، استاندارد یا معبار مقایسه می شود ( پژوهشی درباره دانش آموزان ابتدایی انجام 

در دیدگاه مالکی، از سنجش تکوینی به عنوان عاملی برای اصالح یادگیری و رساندن دانش آموزان به حد تسل  استتفاده متی 

شود؛ در واقع بازخورد دادن در اینجا نقش اساسی را بازی می کند. او دریافت دانش آموزان قبل از اینکته بته شتیوه ی آزمتون 

بگیرند. در حالی کته  09موفق شده اند در امتحانات پایان ترم نمره ای معد   %21د آزمایش قرار گیرند، فق  های تکوینی مور

 [. 09دانش آموزان توانسته اند خود را به سطح مورد نظر برسانند    %81پس از اجرای سنجش تکوینی، 

نمتره مربتوط بته آزمتون  %51انستته انتد حتدود در مطالعه ای نشان داد که در یک کالس گروه گواه فقت  تو 0373بالک در 

تکوینی را برای هر یک از تکالیف یادگیری به دست آورد. در مقابل، روش استتفاده از آزمتون هتای تکتوینی و فتراهمم آوردن 

 نمره ی مربوطته را %71بازخورد های مناسب و به دنبا  آن، اصالح مشکالت یادگیری سبب شد دانش آموزان مورد مطالعه تا 

کسب کند. در این مطالعه، معلم یک موضوع درسی را برای دو گروه مشابه از دانش آموزان تدریس کرد. در یکی از کتالس هتا 

به یادگیرندگان پس از یادگیری هر تکلیف یک آزمون تکوینی داده می شد و بر استاس نتتایج، اشتتباهات تصتحیح و بتازخورد 

در کالس دیگر آزمونی به عمل نمی آمد و بازخوردی نیز به یادگیرنتدگان داده نمتی های الزم در اختیار آن ها قرار می گرفت. 

 [. 08شد   

در یک مطالعه تجربتی، اثتر روش ستنجش ختود )  0778( در  Fredericson, J.R( و فرداریکسون )  White, B.Yوایت ) 

Self-Assessment رس علوم را مورد بررسی قرار داده انتد ( و سنجش همکالسی ها بر روی افزایش درک دانش آموزان از د

و نتیجه گرفته اند، دانش آموزانی که در فرآیند یادگیری بازخورد مثبت کالمی و نوشتاری گرفته اند، عملکرد بهتری داشته اند 
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و  در مطالعه کاربرد روش های گفتگو و بحث در کتالس، 2110( در  Harrison, C( و هریسون )  Black, Pبالک )  [. 07  

دادن بازخورد در قالب اظهار نظر در مورد عملکرد دانش آموزان را در درس علوم مورد بررسی قترار داده انتد. در ایتن مطالعته 

کیفیت سؤا  های مطرح شده در بحث نیز به عنوان یکی از عوامل جهت دهنده بازخورد ها مد نظر قترار گرفتته استت. نتتایج 

گیری خود و علل خوب یتا بتد بتودن آن واکتنش نشتان داده انتد و در بستیاری از متوارد نشان داد دانش آموزان در مقابل یاد

   [. 21پیشرفتشان بهبود یافته است   

-Self[؛ ختود تنظیمتی یتادگیری )  20تأثیر روش های سنجش تکوینی بر بهبتود نگترش دانتش آمتوزان دربتاره ی ختود   

Regulate    )22 های مهم فعالیت یادگیری و اینکه عملکردش می توانتد بهبتود یابتد    [؛ آگاه کردن دانش آموزان از جنبه

[ و افزایش انگیزه معلم و دانتش آمتوز در برنامته  28[؛ درگیر کردن آنان در فرآیند یادگیری و تعامل بین معلم و شاگرد    23

 ش گران قرار گرفته است.[ در درس علوم مورد تأیید پژوه 25ریزی مشترک برای رفع نقاط ضعف تدریس و یادگیری   

تأثیر آزمون های تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در حتین آمتوزش بته صتورت آزمایشتی متورد  0393سپاسی در 

[. حیتدری  28مطالعه قرار داده است. نتایج حاکی از عملکرد بهتر دانشجویانی است که آزمون های تکوینی را گارانده بودند   

اجرای سنجش تکوینی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سا  او  نظام جدید منطقه فریدون کنتار را تأثیر  0395در 

مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که هر گاه سنجش تکوینی با بازخورد نتایج به دانش آموزان همراه باشد، بتا 

درباره نتایج سنجش تکوینی به دانتش آمتوزان بتازخورد داده نشتود،  میزان پیشرفت تحصیلی همبستگی مستقیم دارد، اما اگر

یعنی از نمره هایی که در آزمون های تکوینی گرفته انتد بتی اطتالع بماننتد، ستنجش تکتوینی بتا میتزان پیشترفت تحصتیلی 

 [. 27همبستگی مستقیم نخواهد داشت   

صتیلی دانتش آمتوزان ستا  ستوم راهنمتایی را در درس اثرات آزمون های تکوینی بر پیشترفت تح 0382در تحقیق دیگر، در 

ریاضی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد اختالف معناداری در پیشرفت درس ریاضتیات دانتش آمتوزان گتروه هتای 

اجتماعی در مقایسه با همکالسی هایی که مورد آزمتون هتای تکتوینی قترار  –آزمایشی به لحاظ جنسیت و وضعیت اقتصادی 

نگرفته بودند، وجود دارد. از طرف دیگر فراوانی آزمون های تکوینی نیز در پیشرفت درس ریاضی دانش آمتوزانی را متؤثر بتوده 

 [. 31است   

کالمی، نوشتاری و ترکیبی می گرفتنتد بتا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که در سنجش تکوینی بازخوردهای  0380کرد در 

پیشرفت تحصیلی آنانی که بازخوردی دریافت نمی کردند، مقایسه کرد. همچنین تأثیرات هر یک از انواع بازخوردهتا ) کالمتی، 
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نتایج نوشتاری وترکیبی از آن دو ( بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوکانی را مقایسه کرده است. نتایج تحقیق نشان داد بین 

بازخوردهای کالمی و بازخوردهای نوشتاری در آزمون های تکوینی تفاوت معناداری وجتود دارد. امتا بتین نتتایج بازخوردهتای 

 [. 30نوشتاری و بازخوردهای ترکیبی ) کالمی، نوشتاری ( در آزمون های تکوینی تفاوت معناداری مشاهده نشد   

حقیقات سنجش برای یتادگیری، بته مزایتای ستنجش تکتوینی در تشتخیص در جمع بندی ت 2118بالک و همکاران در سا  

منظم نقاط قوت و ضعف معلم و دانش آموز و دادن بازخورد مداوم به معلم و استفاده از اطالعات به دستت آمتده بترای بهبتود 

نجش تکوینی بر کیفیت تحقیقات اثرات مثبت س[. همان طور که مشاهده می شود، اکثر  32شرای  یادگیری اشاره کرده اند   

[،  07یادگیری را مورد تأکید قرار داده اند. اما محدودیت هایی مانند عالقه معلم و دانش آموز به بهبتود یتادگیری و تتدریس   

[، دسترسی به ابزار مناسب سنجش، شرای  کالس درس،  33برنامه درسی مصوب و شیوه ی سنجش حاکم بر نظام آموزشی   

ری و رتبه بندی دانش آموزان و توان معلم در طرح سؤا ، ایجاد جتو مباحثته، تتدارک شتواهد الزم، تشتویق تأکید بر نمره گاا

[، تعداد زیاد دانش آموزان، عدم آشنایی با روش های سنجش و ناتوانی در استتفاده  38دانش آموزان، و استفاده از بازخوردها   

مقابل معلم برای استفاده از سنجش تکوینی در کالس درس باشند. بتالک [ می توانند مانعی در  08از نتایج سنجش تکوینی   

می گویند با وجودی که شواهد محکمی در خصوص تأثیر مثبت سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصتیلی  0778و ویلیام در سا  

نباشد، معلمان عالقته دانش آموزان وجود دارد، اما بررسی ها نشان می دهند اگر شرای  برای اجرای آن در کالس درس فراهم 

[. در استفاده از سنجش تکوینی باید به دو نکته مهم توجته کترد: او  اینکته معلتم و دانتش  01ای به انجام دادن آن ندارند   

آموز باید بدانند عملکرد آن ها می تواند بهبود یابد، دوم اینکه ابزارهای الزم برای درک آنچه معلم و شاگرد برای عملکرد خوب 

( و همکتاران متی گوینتد ستنجش بایتد بتا برنامته درستی  Bachor, D[. باچر )  07دارند، باید در اختیار آن ها باشد   نیاز 

 هماهنگ باشد و اطالعات الزم برای بهبود یادگیری را در اختیار معلم و دانش آموز قرار دهد.

بتا  2113( در سا   Zaff, J[. زاف )  25رسی باشد   سنجش تکوینی باید نمایانگر اهداف یادگیری، دقیق و سازگار با برنامه د

اشاره به نقش مکمل سنجش در فرآیند آموزش به صورت خاص، تأثیر ساختارمند آن را مورد تأکید قرار داده است و اظهار می 

کتردن فرآینتد دارد که این موضوع نیازمند پژوهش های بیشتری است، اما با بضاعت فعلی نیز می توان از آن بترای اثربخشتتر 

[. با توجه به محدود بودن پژوهش هایی که به میزان تتأثیر روش هتای ستنجش تکتوینی بتر درس  35آموزش استفاده کرد   

[ و در آن ها به روش / روش های مورد استفاده برای سنجش تکوینی به صورت روشن اشتاره شتده  23علوم پرداخته باشند   

قبلی، در این مقاله محور سؤا  اصلی تحقیق تتأثیر مثبتت ستنجش تکتوینی بتر پیشترفت باشد؛ و نظر به یافته های تحقیقات 
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تحصیلی دانش آموزان کالس چهارم ابتدایی است. در عین حا ، اثر کاربرد ترکیبتی روش هتای آزمتون کتبتی و مشتاهده بته 

 همراه بازخورد کالمی و نوشتاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

 روش تحقیق

به اینکه دانش آموزان در چند گروه قبال کالس بندی شده بودند و محقق فق  به صورت تصافی کالس هتا را گتزینش  با توجه

طرح دو گروهی ناهمسان با پیش » کرده است، می توان گفت روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش شبه آزمایشی از نوع 

گروه آزمایش و گواه ( پس از انتخاب مورد آزمون ) پیش آزمون ( قترار  است. در این طرح، آزمودنی ها )« آزمون و پس آزمون 

گرفتند و سپس کاربندی آزمایشی اعما  و نهایتا پس آزمون اجرا شد. این نوع طرح عوامتل کتاهش دهنتده اعتبتار بیرونتی را 

 [. 32کنتر  می کند   

 یافته ها

نظر به اینکه هدف پژوهش حاضر پی بردن به اثر روش های سنجش تکوینی به صتورت کلتی و تتأثیر روش هتای ترکیبتی بتر 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است، برای تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی فرضیه های تحقیق از روش های آمار توصیفی 

گروه های مستقل برای مقایسه میانگین نمرات گروه  tباطی شامل آزمون شامل میانگین و انحراف معیار و روش های آمار استن

 های آزمایش و گواه و تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین نمرات بیش از دو گروه استفاده شده است.

 

 روش های سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد. فرضیه اول :

گروه گواه به مراتتب از گتروه آزمایشتی کمتتر استت، در حتالی کته « پس آزمون » ان می دهد که میانگین نش 2نتایج جدو  

انحراف معیار پس آزمون گروه گواه کمتر از گروه آزمایشی است و این امر پراکندگی بیش تر نمرات گروه آزمایش را نشان متی 

 گروه گواه و آزمایش تقریبا نزدیک به هم هستند. دو« پیش آزمون » دهد. در مقابل، میانگین و انحراف معیار 
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 : آماره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه های گواه و آزمایش 2جدو  

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه ها

 پس آزمون آزمایشی با حاف اثر پیش آزمون

 پس آزمون گواه با حاف  اثر پیش آزمون

 پیش آزمون گروه آزمایش

 گروه گواه پیش آزمون

059 

059 

059 

059 

5/09 

9/08 

2/08 

2/03 

28/3 

02/0 

285/8 

072/8 

 

 : مقایسه ی نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه های گواه و آزمایش 3جدو  

 معنا داری درجه آزادی t معنی داری f آزمون

 پس آزمون با همگنی واریانس

 پیش آزمون با همگنی واریانس

187/1 

100/1 

822/1 

709/1 

87/5 

29/0 

302 

302 

111/1 

213/1 

 

با حاف اثر پیش آزمتون، کتامال معنتی دار استت و « پس آزمون » ( نشان می دهد تفاوت بین دو میانگین  3مقایسه ) جدو  

درصد اطمینان می تتوان گفتت روش هتای ستنجش تکتوینی بتر  77فرض ممساوی بودن میانگین ها رد می شود. بنابراین با 

دو گروه با برقتراری « پیش آزمون » تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارند. ضمن این که مقایسه ی تفاضل میانگین پیشرفت 

 فرض همگنی واریانس معنی دار نیست.

 کاربرد ترکیبی روش های سنجش تکوینی،  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد. فرضیه دوم :

مشاهده ی مستمر دانش آموزان و اجرای مداوم آزمون هتای » با توجه به تنوع روش های سنجش تکوینی در این فرضیه تأثیر 

« مشاهده و اجرای مداوم آزمون های کتبی به همراه بازخورد کالمتی » ، 2و  0دو گروه آزمایش « کتبی بر پیشرفت تحصیلی 

و  5در گتروه « اجرای مداوم آزمون های کتبی به همراه بازخورد کالمی و نوشتاری مشاهده و » و در نهایت  8و  3در دو گروه 

 خالصه شده است. 8مورد بررسی قرار گرفته که اطالعات آن در جداو   2
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و در متورد  2/0( در مورد دختران  2و  0اطالعات جدو  نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و گواه ) 

 است. 8/8و پسران  8/1است. در مورد گروه، گواه اختالف میانگین گروه دختران  28/0پسران 

است. در مورد گروه  25/3و  0/2( به ترتیب  8و  3اطالعات جدو  نشان می دهد اختالف میانگین در گروه دختران و پسران ) 

( به ترتیتب  2و  5در گروه دختران و پسران )  است. اختالف میانگین 92/1و پسران  38/0گواه اختالف میانگین گروه دختران 

استت کته بستیار پتایین تتر از گتروه  8/1و پستران  5/1است. در مورد گروه گواه، اختالف میانگین گروه دختران  95/2و  7/5

 آزمایش قرار دارد.

عنی دار و حاکی از اثتر در هر دو جنس م 2و  0همان طور که مشاهده می شود، مقایسه ی میانگین گروه های آزمایش و گواه 

درصتد اطمینتان متی تتوان  78به دست آمده با مقدار بحرانی نشان می دهد که بتا  tبخشی کاربندی آزمایشی است. مقایسه 

گفت مشاهده ی دانش آموزان و آزمون کتبی به صورت مستمر بر پیشرفت تحصیلی آنان اثر مثبت دارد. مقایسته ی میتانگین 

 پسران نشان می دهد که تفاوت بین آن ها معنی دار نیست. دو گروه آزمایش دختران و

در هتر دو جتنس معنتی دار و حتاکی از  8و  3اطالعات جدو  نشان می دهد، مقایسه ی میانگین گروه های آزمتایش و گتواه 

متی تتوان  درصتد 75به دست آمده با مقدار بحرانی نشان می دهد که با اطمینان  tاثربخشی کاربندی آزمایشی است. مقایسه 

گفت استفاده از آزمون کتبی و مشاهده ی دانش آموزان به همراه بازخورد کالمی بر پیشرفت تحصتیلی آنتان اثتر مثبتت دارد. 

 مقایسه میانگین دو گروه آزمایش دختران و پسران نشان می دهد که تفاوت بین آن ها معنی دار نیست.

 در گروه های آزمایش و گواه به تفکیک جنس: آماره های پیش آزمون و پس آزمون  8جدو   

  

 گروه ها

 میانگین

 پیش آزمون  

 میانگین

 پس آزمون 

اختتتتتتتتتالف 

 میانگین

انحتتتتتتتتتراف 

استاندارد پیش 

 آزمون

انحتتتتتتتتتراف 

استاندارد پتس 

 آزمون

 ( 0دختر )  آزمایش

 ( 2پسر ) 

05 

02/09 

2/02 

8/08 

2/0 

28/0 

7/2 

0/2 

53/2 

0/0 

 ( 0دختر )  گواه

 ( 2پسر ) 

08 

2/00 

8/08 

02 

8/1 

8/8 

8/3 

3/3 

59/2 

0/2 
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 ( 0دختر )  آزمایش 

 ( 2پسر ) 

05/02 

25/05 

25/08 

5/08 

0/2 

25/3 

0/3 

8/3 

0/2 

3/0 

 ( 0دختر )  گواه

 ( 2پسر ) 

38/02 

38/08 

05 

05 

38/0 

92/1 

3/3 

9/3 

2/2 

5/2 

 ( 0دختر )  آزمایش 

 ( 2پسر ) 

2/8 

25/00 

5/08 

08 

7/5 

95/2 

8/2 

3/8 

7/0 

8/0 

 ( 0دختر )  گواه

 ( 2پسر ) 

5/05 

2/7 

02 

01 

5/1 

8/1 

8/3 

8/2 

18/2 

2/2 

 

 : مقایسه تفاضل میانگین گروه های گواه و آزمایش به تفکیک جنس 5جدو  

 معناداری درجه آزادی t خطای استاندارد میانگین  گروه ها

 ( 0دختر )  2و  0

 ( 2پسر ) 

مقایستته دختتتر و 

 پسر

83/0 

77/3 

28/1 

32/1 

52/1 

88/1 

12/5 

58/8 

821/1 

27 

30 

27 

111/1 

111/1 

298/1 

 ( 3دختر )  8و  3

 ( 8پسر ) 

مقایستته دختتتر و 

 پسر

22/3 

7/2 

28/1 

800/1 

988/1 

88/1 

009/8 

18/3 

88/0 

25 

07 

07 

111/1 

111/1 

22/1 

 ( 5دختر )  2و  5

 ( 2پسر ) 

مقایستته دختتتر و 

 پسر

2/2 

380/1 

28/1 

27/1 

58/1 

88/1 

82/2 

32/01 

397/1 

22 

20 

20 

111/1 

111/1 

918/1 
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در هر دو جنس معنی دار و حاکی از اثربخشی کاربنتدی آزمایشتی استت.  2و  5مقایسه ی میانگین گروه های آزمایش و گواه 

درصد متی تتوان گفتت استتفاده از آزمتون کتبتی و  77به دست آمده با مقدار بحرانی نشان می دهد که با اطمینان  tمقایسه 

بر پیشرفت تحصیلی آنان اثتر مثبتت دارد. مقایسته میتانگین دو مشاهده ی دانش آموزان به همراه بازخورد کالمی و نوشتاری 

بین آن ها معنی دار نیست. در مجموع می توان گفت کاربرد ترکیبتی گروه آزمایش دختران و پسران نشان می دهد که تفاوت 

 روش های سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد.

 : نتایج تحلیل واریانس مقایسه پس آزمون گروه های آزمایش 2جدو  

 سطح معناداری f میانگین مجاورات مجموع مجاورات درجه آزادی منبع تغییر

 بین گروهی

 درون گروهی 

 جمع

5 

050 

052 

23/913 

95/0115 

77/0918 

28/081 

223/2 

00/20 111/1 

 

 بحث و نتیجه گیری

اثر مثبت روش های سنجش تکوینی به عنوان یکی از اجزای فرآیند تدریس و یادگیری در فراتحلیل هتای پیچیتده، مطالعتات 

اما در موارد آموزش علوم، پژوهش هتای تجربتی محتدودی در خصتوص [،  01تجربی و شبه آزمایشی به اثبات رسیده است   

[. لاا در اولین فرضیه این مقاله، اثر سنجش تکوینی  39بررسی اثرات سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است   

گرفتت و فرضتیه  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت کلی و بدون توجه به نوع کاربندی آزمایشی مورد بررستی قترار

تأیید شد. مرور تحقیقات مربوط به سنجش تکوینی نشان می دهد، نتایج اثر یا حتتی تمتامی تحقیقتات ایتن حتوزه حتاکی از 

[؛ سپاسی    08[؛ بالک    21اثربخشی فرآیند سنجش تکوینی در کالس درس است. این یافته با تحقیقات بالک و هریسون   

 [ همخوانی دارد و تأییدی بر نتایج آن هاست. 27[ و حیدری    07داریکسون   [؛ وایت و فر 31[؛ سپاسی   28

در فرضیه بعدی اثرات روش های مختلف سنجش همراه با دادن بازخورد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشتان داد کته کتاربرد 

همراه بتازخورد کالمتی بته صتورت  مشاهده مستمر دانش آموزان و اجرای آزمون های کتبی مداوم، مشاهده و آزمون کتبی به

جدا، بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت دارد؛ اما اثر استفاده از آزمون کتبی و مشاهده دانش آموزان بته همتراه بتازخورد کالمتی و 

 نوشتاری به صورت ترکیبی نقش بیشتری در پیشرفت تحصیلی دارد.
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نه ی آن بسیار وسیع و کاربرد آن مستلزم دانش، توانش و سنجش تکوینی رویکردی انسان محور در ارزیابی آموزشی است. دام

وجود شرای  است. از آنجا که هدف اصلی سنجش تکوینی این است که اطالعاتی درباره ی یتاگیری دانتش آمتوزان در اختیتار 

متی گویتد بایتد از  معلم قرار دهد، لاا می تواند اثرات قابل توجهی بر عملکرد دانش آموزان و معلم نیز داشتته باشتد. لفرانستوا

برای بازخورد دادن به دانش آموزان با هدف عملکرد بهتر و پیشرفت به سوی هدف های آموزشی استفاده کرد سنجش تکوینی 

[. شتپارد )  83[. غفلت از سنجش تکوینی مساوی بتا از دستت دادن یکتی از منتایع مهتم تتدریس و یتادگیری استت    82  

Shepard, A   ید، بین سنجش تکوینی و پژوهش درباره ی یادگیری ارتبتاطی نزدیتک و قتوی وجتود می گو 2115( در سا

فراخوانی دانش قبلی، فراهم کردن بازخورد اثربخش، تدریس برای انتقا  دانش و تشتویق دانتش » راهبرد  8دارد که در غالب 

یتاددهی و یتادگیری استت و جتدا [. سنجش تکوینی عنصر مکمتل فرآینتد  88نشان داده شده اند   « آموزان به خود سنجی 

 فرض کردن آن منجر به انحراف از ارزش، اهمیت و هدف آن می شود.

 با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود :

  در کنار روش های مختلف سنجش تکوینی استفاده کنند؛ بحث های گروهی دانش اموزانمعلمان از 

  تکوینی در کالس، درس ضروری استت در خصتوص تشتویق معلمتان بته استفاده از سنجش با توجه به اثرات مثبت

 آموختن و به کار گیری آن ها تمهیداتی اندیشیده شود؛

  با توجه به این که اکثر مفاهیم درس علوم دوره ابتدایی دارای مصادیق عینی در محتی  پیرامتون هستتند، پیشتنهاد

ن را بته موزان از این ویژگتی استتفاده کننتد و آنتامی شود معلمان در اجرای سنجش، ضمن مشارکت دادن دانش آ

 سمت تجربه کردن سوق دهند

 منابع

( بازنگری در روش روش های سنجش و نقش آن در اصطالحات آموزشی. همایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،  0382خوش خلق، ایرج ) 

 تهران : وزارت آموزش و پرورش.

منطقته 1کوینی بر افزایش پیشرفت تحصیلی ستا  او  دبیرستتان هتای نظتام جدیتد ( تأثیر اجرای سنجش ت 0395. حیدری، شعبان ) 

 فریدون کنار؛ پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی: علی دالور، دانشگاه عالمه طباطبایی

 سه.(. ارزشیابی توصیفی : الگویی نو در ارزشیابی توصیفی. تهران : انتشارات مدر 0388حسنی، محمد و حسین احمدی )  

 .208-207( روانشناسی پرورشی : روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران، انتشارات آگاه صفحات  0397. سیف، علی اکبر ) 
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 . 03( روش های ارزشیابی علوم تجربی ابتدایی. تهران، انتشارات منادی تربیت، صفحه  0381رستگار، طاهره ) 

( بررسی میزان آگاهی معلمان از روش های ارزشیابی تکوینی و کاربرد آن در کالس درس. فصلنامه تعلتیم  0388یادگار زاده، غالمرضا )  

 .20-99( ،  3)  83و تربیت، 

مران. مجله ( مقایسه تأثیر سنجش تکوینی و ارزشیابی پایانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چ 0393. سپاسی، حسین ) 

 .0علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران. دوره : سوم، شماره : 

( بررسی تأثیر سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سا  سوم راهنمایی در درس ریاضتی. مجلته  0382. سپاسی، حسین ) 

 (. 38-27)  3دانشور رفتار. سا  دهم، شماره 

 سنجش وارزشیابی و فرآورده های یادگیری روش های سنتی(  0371. کیامنش، داود ) 

( بررسی تأثیر بازخورد در سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانتش آمتوزان پستر پایته پتنجم  0380کرد، بهمن )  

محسن پتور، دانشتگاه تربیتت  ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی : بهرام0382 – 0380ابتدایی شهرستان بوکان در سا  تحصیلی 

 معلم تهران.

(، مشهد : انتشارات : استتان قتدس. گتالور، راجتر . ا  و  0381( روانشناسی برای آموزش. ) ترجمه فرجامی،  0770لفرانسوا، گای.آر )  .

 .801(. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، صفحه  0395( روانشناسی تربیتی ، ) ترجمه کمما  خرازی ،  0771همکاران ) 
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