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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کالس و اشتیاق تحصیلی
در دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر صورت گرفت .تحقیق حاضر از نوع هدف
کاربردی و از حیث روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود که در گروه آزمایش
رویکرد سنجش برای یادگیری توسط معلم اجرا شد و در گروه کنترل سنجشی صورت نگرفت .جامعه
آماری تحقیق شامل دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر میباشند به منظور
برآورد حجم نمونه  50نفر از دانشآموزان در سال تحصیلی  1398-99از طریق نمونه گیری در دسترس
از مدارس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل( 25نفر گروه آزمایش و  25نفر
گروه کنترل) گمارده شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی وانگ
( ،)2011ادراک از کالس درس جنتری گابل و ریزا ( )2002و ابزار مداخله نیز شامل  12جلسه90
دقیقهای رویکرد سنجش برای یادگیری است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیری (مانکوا) با استفاده از نرمافزار SPSSصورت گرفت .یافتهها نشان داد :رویکرد سنجش برای
یادگیری بر مؤلفه های ادارک از کالس درس(میزان عالقه ،رفتارهای چالشی ،احساس لذت ،حق انتخاب)
در دانش آموزان دختر تأثیر مثبت و معناداری داشت و همچنین رویکردسنجش برای یادگیری بر
مؤلفههای اشتیاق تحصیلی(اشتیاق انگیزشی ،شناختی و رفتاری) در دانشآموزان دختر متوسطه اول
مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر مثبت و معناداری داشت.
واژگان کلیدی :سنجش برای یادگیری ،ادراک از کالس ،اشتیاق تحصیلی
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Abstract
The present research was accomplished aiming to survey the effect of measurement
approach for learning on perception of class and educational enthusiasm among
female secondary school students of State schools in Behshahr City. The present
research method was considered practical in terms of purpose and was of semiexperimental type with control and experiment groups in terms of reserach method
which it was performed the measurement approach for learning by the teacher in
expriment group and it wasn't performed any measurement in control group. . In
order to estimate the sample volume, they were selected 50 students from schools
as a sample in 2019-2020 using Convenience sampling of schools were selected
and randomly divided into two experimental and control groups (25 in
experimental group and 25 in control group). Data collection tool consisted of:
standard inventories of educational enthusiasm by Wang (2011), perception of
classroom by Gentry Gabel and Riza (2002), and intermediation tool also includes
12 sessions of 90 minutes measurement approach for learning. Data were analyzed
using Multi-variable Analyze of Covariance (MANCOVA) using the software
SPSS. The findings represented that: The approach of measurement for learning
had a positive and significant effect on components of perception of classroom
(interest level, challenging behaviors, sense of pleasure, right to choose) among
female students and also, the approach of measurement for learning had a positive
and significant effect on components of educational enthusiasm (mental, behavioral
and motivational enthusiasm) among female secondary school students of State
schools in Behshahr City.
Keywords: measurement for learning, perception of class, educational
enthusiasm
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مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است .نظام آموزشی زمانی میتواند کارآمد و
موفق باشد که عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را در دوره های مختلف مورد توجه قرار دهد .شناسایی
عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،رویکردی مناسب در جهت برنامهریزی،
توسعه و تکامل برنامه های آموزشی ایجاد میکند تا به وسیله آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هم برای
توسعه آموزشی موردنظر و هم برای دانشآموزان رقم زد .بیش از سه دهه از زمانی که پژوهشگران
عالقهمند به امر تعلیم و تربیت در تالش گسترده خود برای شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی،
مفهوم اشتیاق تحصیلی را معرفی کردند ،میگذرد( قدمپور ،فرهادی و نقی بیرانوند )1395 ،که یکی از
عوامل کلیدی مؤثر در موفقیت فراگیران است (واکر .)2014،1اشتیاق تحصیلی در سالهای اخیر بسیار
مورد توجه قرار گرفته و به عنوان اختصاص زمان ،عالقه و انرژی به فعالیتهای مربوط به یادگیری
تعریف میشود و هم از بعد جسمانی و هم روانی یادگیرندگان را برای درگیری با تکالیف یادگیری
برانگیخته می کند (یوسفی برافراشته .)1397،اختالفاتی در مورد تصور پژوهشگران از مفهوم اشتیاق
تحصیلی وجود دارد ،اما عمدتاً توافق بر آن است که این مفهوم به حالت عاطفی مثبت دانشآموزان نسبت
به تحصیل و مدرسه اشاره دارد(وانگ و دگول )2014،2که دارای سه بعد شناختی (اشتغال و توجه ذهنی به
تکالیف یادگیری ،انگیزشی) رغبت ،عالقه و احساس مثبت برای انجام تکالیف یادگیری و رفتاری
برنامهریزی و انجام به موقع تکالیف یادگیری است و تحقیقات مختلفی نشان میدهند که اشتیاق
تحصیلی از عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است(کاهن )2017،3و این در حالی
است که دانشآموزان بی اشتیاق ،معموالً کمتر به دنبال فعالیت های کالسی ،پیگیری نقش ها و
رفتارهای مرتبط با مطالعه هستند؛ این افراد با توجه به سطوح پایین خودتنظیمی و اعتماد به نفس و
سطوح باالی اضطراب واسترس ،نبود احساس کنترل شخصی ،نداشتن احساس و خودکارآمدی پایین،
کمتر به کارهای مرتبط با مدرسه خود،رویه های محیط محل تحصیل توجه دارند(نکاوند ،جعفری و
آراسته .)1397 ،در حالی که فراگیران مشتاق تر به تحصیل احساس موفقیت و رضایت بیشتری از تحصیل
داشته داشته و درمقابل مشکالت تحصیلی روزمره ،پایسته تر هستند و همچنین با استفاده از مهارت های
مختلف تحصیلی ،نگرش مثبت تری نسبت به تحصیل داشته و از نظر ذهنی موفقیت بیشتری را تجربه
می کنند(وانگ وویلت .)2011 ،4همچنین اشتیاق تحصیلی نقش مهمی در انگیزه و عملکرد تحصیلی

1- Walker
2- Wang & Degol
3- Kahn
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دانش آموزان داشته و فقدان آن پیامدهای منفی متعددی را به همراه داشته و شناسایی عوامل زمینهساز
آن ضروری است(صدوقی.)1398 ،
موفقیت در یادگیری و تحصیل تحت تأثیر محیط یادگیری است (طالئی ،سعدی پور ،اسد زاده و
ابراهیمی .)1398 ،تاکنون تصور بر این بود که کیفیت آموزش ،تحت تأثیر برنامههای آموزشی قرار دارد؛
اما تحقیقات نشان داده است که محیط و فضای حاکم بر یادگیری ،یکی از مؤلفههای مهم در یادگیری
دانشآموزان است و درک دانشآموزان از محیط آموزشی با یادگیری وی ارتباط مثبتی دارد(حسن آبادی،
زارع بیدکی ،رضائیان ،محسن .)1394 ،ادارک از کالس درس به بافت فیزیکی ،اجتماعی ،روانی ،آموزشی
و فرهنگی اشاره دارد که یادگیری در آن صورت می گیرد و برداشت های صورت گرفته از محیط
یادگیری ،یادگیرنده ،شرایط یادگیری ،رشد و توسعه یادگیرنده را تحت تأثیر قرار میدهد(بهرامی و بدری،
 .)1396متغیرادراک از کالس درس ،شامل بعد ارتباطی (وابستگی دانشآموزان ،درگیری دانشآموزان) و
بعد رشد شخصی (جهتگیری تکلیف) است .منظور از وابستگی دانشآموزان این است که آنان تا چه
میزانی با یکدیگر رابطه دوستانه دارند و حامی یکدیگر هستند .درگیری یعنی ،دانشآموزان تا چه میزانی
به کالس عالقه و توجه نشان میدهند ،در کالس شرکت میکنند و با دیگر دانشآموزان در بررسی
درستی مطالب جدید مشغول میشوند .جهتگیری تکلیف یعنی ،تا چه میزان تکمیل فعالیتهای
برنامهریزی شده و خارج نشدن از موضوعات درسی برای دانشآموزان مهم است(تویسرکانی راوری،
عربزاده و کدیور .)1394،عوامل مختلفی موجب تفاوت در یادگیری دانشآموزان می شود؛ که یکی از
این عوامل ادراک از کالس درس است ،ادراکی که دانشآموزان از محیط یادگیری خود دارند بر انتخاب
نوع هدف پیشرفتشان اثرگذار است(تویسرکانی راوری ،عرب زاده،کدیور .)1394 ،ادراک از کالس درس،
دامنه گستردهای از فرایندها ،نگرشها و باورها شامل ادراک کنترل ،حمایت خود مختاری و انتخاب و
لذت است و برانگیزش تحصیلی و اجتماعی ،باورهای مربوط به خود ،راهبردهای یادگیری ،شرکت در
فعالیتهای یادگیری ،رفتارهای یاری طلبی ،پیشرفت تحصیلی و عملکرد هیجانی دانشآموزان تأثیر می
گذارد (معینی کیا ،زاهد بابالن و جبارنژاد شوطی.)1396،
پژوهشگران در طی مطالعات خود عوامل متعددی را به عنوان عوامل موثر بر اشتیاق تحصیلی و ادراک از
کالس درس عنوان کرده اند؛ از جمله این عوامل ،رویکرد سنجش برای یادگیری است .سنجش 1مبنایی
برای تغییر ،تبدیل و بهبود ،و بستری برای باال بردن سطح کیفی فرایند تدریس و یادگیری است(سیف،
 )1396و روشهای سنجش کالسی نقش مهمی در یادگیری و فرایند انجام آن دارد و از آن به عنوان
قلب تجربه یادگیری فراگیران یاد میشود(یوسفی افراشته و حاجیلوئی .)1397 ،رویکرد سنجش برای
1- Assessment
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یادگیری با هدف آگاهی از میزان و نحو ة یادگیری دانشآموزان اجرا میشود و برای نقاط قوت و ضعف
یادگیری آ نها و نیز تشخیص مشکالت روش آموزشی معلم کاربرد فراوانی دارد(سیف .)1398 ،در
نظریه های یادگیری جدید سنجش کالسی به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در
فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته میشود(یوسفی افراشته .)1397،رویکرد سنجش کالسی
رویکردی طراحی شده برای کمك به معلم است تا به نوع و میزان یادگیری دانشآموزان پی ببرد ،نتایج
آن فوراً قابل تحلیل است و اطالعاتی در مورد تك تك دانشآموزان به دست میدهد(سیف )1398 ،به
گونهای که نحوه و میزان یادگیری و توسعه مهارتهای زندگی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد(علیزاده،
صالحی و مقدم زاده)1396 ،؛ همچنین یکی از جنبههای مهم سنجش برای یادگیری ،نتایج یادگیری
دانش آموزان و هدایت جریان یادگیری است .اطالعات مورد نیاز سنجش برای یادگیری از راههای زیادی
قابل دستیابی است؛ از جمله میتوان به آزمون ،پرسشنامه ،مقیاس درجهبندی ،فهرست وارسی ،پروژه
تحقیقاتی ،امتحان شفاهی ،کار در آزمایشگاه ،تکلیف درسی ،مصاحبه و مشاهده عملکرد دانشآموزان در
موقعیت های مختلف اشاره کرد(سیف .)1396،اهمیت بررسی رویکردهای سنجش برای یادگیری کالسی
تاجایی است که قضاوت معلم دربارة پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به اطالعات جمع آوری شده در این
زمینه بستگی دارد .به این معنا که هر چه اطالعات فراهم شده دقیق تر و کامل تر باشد ،قضاوت به
عمل آمده بر پایۀ آنها نیز معتبرتر خواهد بود .به بیانی دیگر ،زمانی اطالعات جمع آوری شده در مورد
عملکرد تحصیلی و یادگیری دانشآموزان مفید هستند که نشان بدهند کدام بخش از آموزش ازطریق
سنجش کالسی ،روشی است که بوسیله آن دانشآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرند(دیسث و سامدال،1
 .)2015در رویکردهای سنجش برای یادگیری آگاهی از موثر بودن فعالیت ها و کوششهای آموزشی،
مشوقی برای تداوم فعالیتهای یادگیری  -یاددهی معلم و دانشآموز اهمیت بسزایی دارد و به آنان
کمك میکند که آگاهانه و هوشمندانه به این فعالیتها اقدام کنند و در جهت آموزش و یادگیری معنی-
دار گام بردارند(شریفیان.)1391 ،
رویکرد سنجش برای یادگیری و فرهنگ حاکم بر آن از جمله عواملی است که میتواند به رشد اشتیاق
تحصیلی در دانشآموزان کمك کند(باس،کاستلیجنس و سگرس .)2015 ،2چراکه نسبت به رویکردهایی
که برای سنجش معرفی شده ،رویکرد سنجش برای یادگیری با فراهم سازی شرایط مناسب ،موجب
شکلگیری و تقویت شایستگیهایی نظیر فراشناخت میشود که بر اساس آن دانشآموز میتواند بر
فرآیند فراشناختی خود (فکر کردن در مورد فکر خود) متمرکز شده و به سنجشگرایی منتقد تبدیل شود.
این فرآیند او را به یادگیرنده ای مستقل ،انطباقپذیر ،انعطاف پذیر و خودارزیاب ماهر تبدیل می
1- Diseth, & Samdal
2- Baas, Castelijns, Segers
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کند(علیزاده ،صالحی و مقدمزاده )1396 ،و از سویی نیز با ارائه بازخوردهای سازنده و مؤثر به افزایش
رغبت و عالقه تحصیلی از طریق برنامهریزی و مرحله بندی کردن آموزش به بعد رفتاری اشتیاق
تحصیلی کمك میکند(یوسفی برافراشته .)1397 ،دراک از کالس درس مهمترین تعیین کننده یادگیری
در نظام آموزشی فراگیران است(فریزر )2015 ،1و رویکرد سنجش برای یادگیری از جمله عواملی است
که میتواند بر ادراک از کالس درس اثرگذار باشد ،چراکه سنجش برای یادگیری تعاملی است که بین
دانشآموز و یادگیرنده رخ میدهد .دانشآموزان فعال بوده و مستقیماً در یادگیری و سنجش مشارکت
دارند .در این نوع سنجش معلم اعتقاد دارد دانشآموز در جریان یادگیری الزم است به تفکر و اندیشه
بپردازد .معلم از یادگیرنده انتظار دارد با فعالیت خود مسئولیت یادگیری را بپذیرد تا مشارکت دانشآموز در
سنجش و اندیشهورزی درباره یادگیری در کالس درس تحقق یابد(خوشخلق .)1397 ،بر همین اساس
طی این فرایند ادراک دانشآموزان تحت تأثیر سنجش برای یادگیری قرار می گیرد چراکه این رویکرد با
درگیر کردن دانشآموزان در فعالیت های یادگیری مانند بحث کالسی ،مرور جمعی درس ،امتحان
کالسی ،آزمون استاندارد و پیش بینی برنامه های جهت درگیر کردن دانشآموزان در یادگیری ،چرخه ای
مشابه با یادگیری خود تنظیم در سطح فردی در کالس درس توسط معلم ارائه می دهد که می تواند
زمینه ساز ادراک از کالس درس باشد(باس ،ورمولن و مارتنز .)2015 ،عالوه بر این نتایج یافته های
پژوهشی نیز نشان داده است «سنجش برای یادگیری» بر ساختار هدف کالس و سرزندگی تحصیلی
(یوسفی افراشته و حاجیلویی)1397 ،؛ اشتیاق تحصیل (یوسفی افراشته)1397 ،؛ عملکرد تحصیلی
(یادگارزاده و فرهادیان)1395 ،؛ ارتقای مهارتهای شناختی و فرا شناختی(باس و همکاران )2015،فرایند
یادگیری (تریدان 2و همکاران)2018 ،؛ انگیزه یادگیری ،سطح یادگیری و تغییر مفهومی(یین 3و همکاران،
)2019؛ یادگیری خودتنظیمی (نیکول و مكفارالن دیك)2016 ،4؛ بر میزان یادگیری (برنبام و روزناو،5
 2006؛ کلونوسکی)2009 ،6؛ جهت گیری هدف تبحر(هوسمن ،برم و داگان )2015 ،7موثر بوده است.
این در حالی است که بافت جامعهی ایران ،جامعهیی جوان است ،و از این رو شناسایی مشکالت مربوط
به آنها به خصوص مشکالت مرتبط با مسایل آموزشی و یادگیری ضروری احساس می شود؛ چرا که از
اهداف تعلیم و تربیت و نظام آموزشی در هر کشوری توجه به پرورش انسان هایی است سالم همراه با
داشتن ادراک مناسب از کالس و اشتیاق تحصیلی میباشد .از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش اعظمی
1- Fraser
2- Tridane
3- Yin
4- Nicol & Macfarlane‐Dick
5- Birenbaum & Rosenau
6- Klenowski
7- Husman, Brem & Duggan
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از جمعیت فراگیران در جامعه را دختران تشکیل میدهند لذا پرداختن به این طیف و مسایل و مشکالت
مرتبط به مدرسه آنها میتواند کمك شایانی به تصمیم گیرندگان نظام آموزشی فراهم آورد .بنابراین با
توجه به مباحث ذکر شده باید گفت انتقاد از شیوههای سنجش سطحی و گاه نامناسب ،توجه روز افزون
صاحب نظران را به شیوههای موثر سنجش برانگیخته است و از آنجایی که تأثیر رویکرد سنجش برای
یادگیری بر فرایند آموزش به اندازهای است که متخصصان ،به کارگیری روش های مناسب سنجش
برای یادگیری را موثرترین و ساده ترین راه برای انجام اصالحات آموزشی می دانند و از آن به عنوان
موتور اصالحات آموزش یاد کرده اند و از آنجایی که نظام سنجش می تواند فرایند آموزش و یادگیری را
هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی متاثر سازد ،لذا در این پژوهش تأثیر رویکرد سنجش برای
یادگیری بر ادراک از کالس و اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر
بهشهر مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین با توجه به ادبیات پژوهش ،فرضیات ذیل قابل طرح است:
 -1رویکرد سنجش برای یادگیری بر میزان عالقه ،رفتارهای چالشی ،احساس لذت  ،حق انتخاب در
دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر دارد.
 -2رویکرد سنجش برای یادگیری بر اشتیاق انگیزشی ،شناختی و رفتاری در دانشآموزان دختر متوسطه
اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر دارد.
روش پژوهش
طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود که در گروه آزمایش رویکرد سنجش
برای یادگیری توسط معلم اجرا شد و در گروه کنترل سنجشی صورت نگرفت .جامعه آماری تحقیق
شامل تمامی دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر میباشد .نمونه آماری شامل 50
نفر از دانشآموزان در سال تحصیلی  1398-99از طریق روش نمونه گیری در دسترس از مدارس
انتخاب شده و به طور تصادفی  25نفر در گروه آزمایش و  25نفر در گروه کنترل گمارده شدند .تعداد
نمونه های مورد بررسی جهت اجرای پژوهش با در نظر گرفتن معیارهای ورود که شامل جنسیت ،پایه
تحصیلی و نوع مدرسه انتخاب و مالکهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به انجام تحقیق میباشد.
جهت رعایت مالحظات اخالقی ابتدا رضایت دانشآموزان و والدین آنها برای شرکت در پژوهش جلب
شد .اهداف پژوهش برای آن ها توضیح داده شد و همچنین به شرکتکنندگان در پژوهش اطمینان داده
ش د که اطالعات کسب شده محرمانه باقی خواهد ماند و یافته های حاصل از پژوهش به صورت کلی و
بدن ذکر نام منتشر می شود.
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ابزار پژوهش
الف -پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
و همکاران ( )2011به منظور سنجش اشتیاق به تحصیل در
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط
دانشآموزان طراحی شده و سه جنبه رفتاری ،هیجانی و شناختی اشتیاق به مدرسه را در بر می گیرد.
اشتیاق رفتاری در دو خرده مقیاس توجه و تمکین ،اشتیاق هیجانی در دو خرده مقیاس تعلق به مدرسه و
ارزش گذاشتن به آموزش مدرسهای و اشتیاق شناختی نیز به وسیله دو خرده مقیاس خودتنظیمی و کاربرد
راهبرد شناختی ،در مقیاس لیکرت  5درجه ای از تقریباً هرگز ( )1تا تقریباً همیشه ( )5با سواالتی مانند
(قبل از شروع کار به چه میزان شما برنامه ریزی می کنید که چه چیزی را باید به عنوان تکلیف انجام
دهید؟) اندازه گرفته می شوند .نمره گذاری پرسشنامه :این پرسشنامه ،بر درجهبندی پنجگانه لیکرت از
هرگز با نمره  1تا همیشه با نمره  5صورت بندی شده است .برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس ،نمره تك
تك گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع می شود .برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه ،نمره
همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید .دامنه امتیاز این پرسشنامه بین  23تا  115خواهد بود .هر
چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشان دهنده میزان بیشتر اشتیاق به مدرسه خواهد
بود و بالعکس .روایی و پایایی پرسشنامه :در پروژهش زاهد ،کریمی یوسفی و معینی کیا ( )1392روایی
محتوایی و صوری و مال کی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است و همچنین پایایی ابزار از طریق
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش زاهد و همکاران ( )1392برای این پرسشنامه باالی  0/73برآورد شد و
در این پژوهش نیز مقدار آلفای کرونباخ محاسبه برابر  0/81میباشد.
وانگ1

ب-پرسشنامه ادراک از کالس درس
برای سنجش ادراک از کالس درس از پرسشنامه استاندارد جنتری گابل و ریزا )2002(2که شامل 31
سوال است استفاده شد گویه های بکار رفته در این پرسشنامه برداشت فرد را از کالس و فعالیت های
کالسی وی منعکس می کند .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت  5درجه ای و از همیشه با
نمره  5تا هرگز با نمره  1است و تفکیك مؤلفههای پرسشنامه نیز بصورت(میزان عالقه سوال 1تا،8
رفتارهای چالشی سوال  9تا ،17حق انتخاب سوال  18تا ،24احساس لذت سوال  25تا 31میباشد.
تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه  :بر اساس این روش نمرههای به دست آمده را جمع
کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت می شود .حدپایین نمره  31که نشان دهنده ادراک پایین از
1- Wang
2- Gentry, Gable &Rizza
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کالس در است و حد متوسط نمره  93که نشان دهنده ادراک متوسط دانشآموزان از کالس درس است.
روایی و پایایی :در پژوهش خوش طالع( )1390روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید و
پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ باالی  %70ذکر شده است .شد و در این پژوهش نیز مقدار آلفای
کرونباخ محاسبه برابر  0/79میباشد.
روش اجرا
ابزار مداخله در این پژوهش شامل رویکرد سنجش برای یادگیری تدوین شده توسط عسگری و
مظلومی( )1390بود به گونهای که گروه آزمایش تحت آموزش مداخالت چند بعدی رویکرد سنجش برای
یادگیری در  12جلسه  90دقیقه ای قرار گرفتند .مداخله نیز تنها شامل گروه آزمایش بوده و گروه کنترل
تحت هیچ آموزشی قرار نگرفت و تنها در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه های استاندارد ادراک از
کالس درس و اشتیاق تحصیلی بین دانشآموزان توزیع شد .در گروه آزمایش رویکرد سنجش برای
یادگیری اجرا شد و گروه کنترل نیز به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت .پس از پایان جلسات
آموزش ،از هر یك از گروه ها پسآزمون به عمل آمد .خالصه اجرای رویکرد سنجش برای یادگیری و
نحوه اجرای آن توسط معلم در جدول شماره 1نشان داده شده است.
جدول( )1محتوی جلسات آموزشی رویکرد سنجش برای یادگیری
Table 1
Content of training sessions Assessment approach to learning

جلسات

محتوا

meetings

Content

اول

آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانشآموزان

1

دوم

Teaching students self-regulatory strategies

ارایه توضیحات در مورد راهبردهای خودتنظیمی  ،درست کردن پوشه کار ،شیوه سنجش

2

Provide explanations about self-regulatory strategies, creating a workbook, how to measure

سوم

ارایه توضیحات درباره باورهای انگیزشی  ،نحوه مدیریت منابع و شیوه های آموزشی

3

Provide explanations of motivational beliefs, resource management, and training methods

چهارم

آموزش راهبردهای شناختی شامل مرور یا تکرار و بسط وگسترش معنایی و ثبت عادت های ذهنی و رفتاری استقالل
و حق انتخاب

4

Teaching cognitive strategies including reviewing or repeating and expanding semantics and
recording mental and behavioral habits of independence and choice

پنجم

برگزاری جلسه با والدین برای گزارش دهی

5

Hold a meeting with parents to report

ششم

سنجش آموخته های دانشآموزان طی جلسات قبلی و بازخورد توصیفی به دانشآموزان،سازماندهی و آموزش تقویت
توجه ،آگاهی و پشتکار

6

Assessing students' learning during previous sessions and descriptive feedback to students, organizing
and training to strengthen attention, awareness and perseverance

هفتم

تدارک یادگیری متمایز ،مرور فعالیت های گذشته و سنجش از آموخته های دانشآموزان و بازخوردهای توصیفی و

7
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Provide distinctive learning, review past activities and assess student learning and descriptive
feedback, and plan and assist students in selecting appropriate rewards and punishments.

هشتم

برگزاری جلسه با والدین برای گزارش دهی

8

Hold a meeting with parents to report

نهم

مرور فعالیت های جلسه قبل  ،سنجش آموخته های دانشآموزان ،ثبت پیشرفت دانشآموزان ،بازخورد توصیفی و
برنامه ریزی جهت سنجش برای یادگیری ،و آموزش راهبردهای کنترل و نظارت و قبول خطر

9

Review previous session activities, assess student learning, record student progress, descriptive
feedback, and plan for assessment for learning, and teach control, monitoring, and risk acceptance
strategies.

دهم

برگزاری جلسه با والدین و دریافت بازخوردهای آنان در مورد یادگیری فرزندانشان

10

Holding a meeting with parents and receiving their feedback on their children's learning

یازدهم

مرور فعالیت های انجام شده در جلسات گذشته  ،سنجش آموخته های دانشآموزان  ،ثبت پیشرفت و یادگیری توسط
دانشآموزان ،بازخورد توصیفی و آموزش راهبردهای شناختی و نظم دهی

11

Review activities in previous sessions, assess student learning, record student progress and learning,
descriptive feedback, and teach cognitive and regulatory strategies

دوازدهم

سنجش نهایی و برگزاری جلسه با والدین برای گزارش دهی پایانی

12

Final assessment and holding a meeting with parents for final reporting

نقل از عسگری و مظلومی()1390
یافتهها
در پژوهش حاضر دادههای جمعآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و به
کمك نرمافزار  Spssنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش اول به توصیف نمونه آماری و
دادههای خام حاصل از متغیرهای پژوهش پرداخته شده است ،در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات،
شاخص های آمار توصیفی نمرات حاصل از اجرای آزمون برای هر گروه به طور جداگانه محاسبه و
گزارش شده است .در بخش دوم با استفاده از روشهای آمار استنباطی فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار
گرفت تا نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق تعمیم داده شود .برای این کار از آزمون
تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در جداول جداگانه آورده شده است.
جدول :2شاخص های توصیفی متغیر ادراک از کالس درس و مؤلفههای آن در قبل و بعد از اجرای رویکرد سنجش برای یادگیری
Table 2
Descriptive indicators of the variable of perception of the classroom and its components before and after the
implementation of the assessment approach for learning

متغیر

گروه

مرحله

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

variables

group

stage

Number

Mean

SD

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

25.60

1.89

control

میزان عالقه

پس آزمون

25

25.92

1.77

آزمایش

پیش آزمون

experimental

Pretest

25

25.84

1.90

Interest rate
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پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

رفتارهای چالشی

Posttest

25

Challenging behaviors

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

حق انتخاب

Posttest

25

Right to Choose

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

25

پیش آزمون

25

Posttest

Posttest

Posttest

Posttest

احساس لذت
Feeling hapy

آزمایش

Pretest

experimental

24.32
31.20
31.40
31.24
36.64
23.96
24.04
24.16
30.72
23.84
24.08
23.96

2.30
2.17
2.23
2.22
2.28
1.68
1.61
1.72
2.24
1.72
1.73
1.69

پس آزمون

25

29.12

0.40

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

104.60

3.70

control

پس آزمون

ادراک از کالس

Posttest

25

Perception of the class

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

Posttest

Posttest

105.44
105.20
130.6

3.55
3.21
4.52

نتایج حاصل نشان داد که میانگین و انحراف معیار میزان عالقه در گروه آزمایش در قبل از رویکرد
سنجش برای یادگیری برابر 25/84±1/90بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری  34/32±2/30و میانگین
و انحراف معیار رفتارهای چالشی در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری 31/24± 2/22و در بعد از
رویکرد سنجش برای یادگیری  36/64±2/28میانگین و انحراف معیار حق انتخاب در قبل از رویکرد
سنجش برای یادگیری 24/16±1/72ودر بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری  30/72 ±2/24میانگین و
انحراف معیار احساس لذت در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری  23/06±1/69در بعد از رویکرد
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سنجش برای یادگیری  29/12±0/40و میانگین و انحراف معیار ادراک از کالس در قبل از رویکرد
سنجش برای یادگیری 105/20± 3/21و در بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری  130/61±42/52می
باشد که بیانگر تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کالس دانشآموزان است.
جدول : 3شاخص های توصیفی متغیر اشتیاق تحصیلی و مؤلفههای آن در قبل و بعد از اجرای رویکرد سنجش برای یادگیری
Table 3
Descriptive indicators of the variable of academic enthusiasm and its components before and after the
implementation of the assessment approach to learning

متغیر

گروه

مرحله

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

variables

group

stage

Number

Mean

SD

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

23.36

2.11

control

پس آزمون

اشتیاق رفتاری

Posttest

25

Behavioral enthusiasm

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

اشتیاق هیجانی

Posttest

25

Emotional enthusiasm

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

اشتیاق شناختی

Posttest

25

Cognitive enthusiasm

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

پیش آزمون
کنترل

Pretest

25

control

پس آزمون

اشتیاق تحصیلی

Posttest

25

Academic enthusiasm

پیش آزمون
آزمایش

Pretest

25

experimental

پس آزمون

25

Posttest

Posttest

Posttest

Posttest
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23.24
22.52
27.92
26.40
26.04
26.56
29.36
26.36
26.20
26.60
29.52
76.12
75.48
76.68
86.80

1.80
2.04
2.03
1.44
2.22
1.50
2.67
1.43
2.9
1.47
2.88
3.47
4.31
4.11
6.55
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همان طور که جدول شماره  3نشان می دهد ،میانگین و انحراف معیار اشتیاق رفتاری در گروه آزمایش
در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری برابر 22/52±2/04بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری
 27/92±2/03و میانگین و انحراف معیار اشتیاق هیجانی در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری 1/50
 26/56±در بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری  29/36±2/67میانگین و انحراف معیار اشتیاق شناختی
در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری  26/60±1/47و در بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری
 2930/52 ±2/88و میانگین و انحراف معیار اشتیاق تحصیلی در قبل از رویکرد سنجش برای یادگیری
76/68± 4/11و در بعد از رویکرد سنجش برای یادگیری  86/80±6/55می باشد که بیانگر تأثیر رویکرد
سنجش برای یادگیری بر ادراک از کالس دانشآموزان است.
نتایج مربوط به آزمون نرمالیته دادهها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف) با توجه به  p≥0.05که بیانگر
توزیع نرمال بودن دادهی متغیرهای پژوهش است ارایه گردید .نتایج حاکی از آن دارد که در این آزمون،
سطوح احتمال (مقدار )Pدر کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از سطح خطا  0/05میباشد .با توجه به مقدار
 Pو عدم رد فرضیه صفر ،توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد میگردد .در نتیجه ،در آزمون
فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریك استفاده شد .جهت بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین
استفاده شد که نتایج نشان از وجود فرض تساوی واریانس ها دارد( )p≥0.05بنابراین دادههای این
پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا می باشند و میتوان تفاوت های دو گروه را در متغیر
وابسته مورد بررسی قرار داد.
همانطور که اشاره شد جهت بررسی تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کالس و اشتیاق
تحصیلی در دانشآموزان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است که نتایج در جداول زیر به
تفکیك آمده است.
جدول  : 4تحلیل کواریانس چند متغیری مؤلفههای ادراک از کالس در گروههای آزمایش و کنترل
Table 4
Multivariate analysis of covariance analysis of class perception components in experimental and control group

منبع

متغیرها

source

variables

میزان عالقه
Interest rate

بین گروهی
between-group

رفتارهای چالشی
Challenging
behaviors

حق انتخاب
Right to Choose

مجموع
مجذورات

درجه آزادی
df

SS

میانگین
مجذورات

فراوانی
F

MS

سطح
معنیداری
Sig

اندازه اثر
Effect
size

861.71

1

863.71

216.86

0.000

0.83

343.82

1

343.82

68.71

0.000

0.61

549.41

1

549.41

148.86

0.000

0.77
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احساس لذت

322.03

1

322.03

میزان عالقه

175.24

44

3.98

220.08

44

5.002

حق انتخاب

162.38

44

3.69

احساس لذت

196.97

44

4.47

میزان عالقه

46446

50

58458

50

حق انتخاب

38228

50

احساس لذت

35906

50

Feeling happy
Interest rate

رفتارهای چالشی
درون گروهی
Within-Group

Challenging
behaviors
Right to Choose
Feeling happy
Interest rate

رفتارهای چالشی
کل
Total

باقرپور و همکاران

Challenging
behaviors
Right to Choose
Feeling happy

71.93

0.000

0.62

همان گونه که در جدول  4نشان داده شده است ،با کنترل پیش آزمون ،رویکرد سنجش برای یادگیری
بر میزان عالقه ،رفتارهای چالشی ،احساس لذت ،حق انتخاب در دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس
دولتی شهر بهشهر در سطح خطای 0/05تأثیر معنی داری دارد .به بیانی دیگر رویکرد سنجش برای
یادگیری بر میزان عالقه ،رفتارهای چالشی ،احساس لذت  ،حق انتخاب در دانشآموزان دختر متوسطه
اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیرمثبت و معناداری دارد.همچنین اندازه اثر برابر 0/83حاکی از این
است که  83درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر احساس عالقه را می توان به تأثیر رویکرد
سنجش بر یادگیری نسبت داد.یعنی 83درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر احساس عالقه گروه
آزمایش و ک نترل مربوط به رویکرد سنجش بر یادگیری می باشد .اندازه اثر برابر0/61حاکی از این است
که  61درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر رفتارهای چالشی را می توان به تأثیر رویکرد سنجش
بر یادگیری نسبت داد .یعنی  61درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر رفتارهای چالشی گروه آزمایش
و کنترل مربوط به رویکرد سنجش یادگیری می باشد اندازه اثر برابر0/77حاکی از این است که 77درصد
از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر حق انتخاب را می توان به تأثیر رویکرد سنجش بر یادگیری
نسبت داد .یعنی  77درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر حق انتخاب گروه آزمایش و کنترل مربوط
به رویکرد سنجش یادگیری می باشد .همچنین اندازه اثر برابر0/62حاکی از این است که 62درصد از
بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر احساس لذت را می توان به تأثیر رویکرد سنجش بر یادگیری نسبت
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داد .یعنی 62درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر احساس لذت گروه آزمایش و کنترل مربوط به
رویکرد سنجش یادگیری می باشد.
جدول  :5تحلیل کواریانس چند متغیری مؤلفههای اشتیاق تحصیلی در گروههای آزمایش و کنترل
Table 5
Multivariate analysis of covariance components of academic enthusiasm in experimental and control group

منبع

متغیرها

source

variables

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

SS

df

MS

F

فراوانی

سطح
معنیداری
Sig

اندازه
اثر
Effect
size

اشتیاق رفتاری

363.98

1

263.98

77.88

0.000

0.63

بین گروهی

اشتیاق هیجانی

between-group

Emotional enthusiasm

115.3

1

115.3

19.01

0.000

0.29

enthusiasm Behavioral

اشتیاق شناختی

120.06

1

12006

اشتیاق رفتاری

152.52

45

3.38

درون گروهی

اشتیاق هیجانی

Within-Group

Emotional enthusiasm

272.25

45

6.05

اشتیاق شناختی

596.75

45

اشتیاق رفتاری

333169

50

کل

اشتیاق هیجانی

Total

Emotional enthusiasm

38793

50

اشتیاق شناختی

39265

Cognitive enthusiasm
Behavioral enthusiasm

Cognitive enthusiasm
enthusiasm Behavioral

Cognitive enthusiasm

18.20

0.000

0.28

6.59

50

همان گونه که در جدول  5نشان داده شده است ،با کنترل پیش آزمون ،رویکرد سنجش برای یادگیری
بر مؤلفههای اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر متوسطه اول در سطح خطای 0/05تأثیر معنیداری دارد.
به بیانی دیگر رویکرد سنجش برای یادگیری بر اشتیاق انگیزشی ،شناختی و رفتاری در دانشآموزان
دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد .اندازه اثر برابر  0/63حاکی از
این است که  63درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر اشتیاق رفتاری را می توان به تأثیر رویکرد
سنجش بر یادگیری نسبت داد .یعنی 63درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر اشتیاق رفتاری گروه
آزمایش و کنترل مربوط به رویکرد سنجش بر یادگیری می باشد .اندازه اثر برابر 0/29حاکی از این است
که  29درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر اشتیاق هیجانی را می توان به تأثیر رویکرد سنجش
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بر یادگیری نسبت داد .یعنی 29درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر اشتیاق هیجانی گروه آزمایش و
کنترل مربوط به رویکرد سنجش بر یادگیری می باشد .اندازه اثر برابر 0/28حاکی از این است که 28
درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر اشتیاق شناختی را می توان به تأثیر رویکرد سنجش بر
یادگیری نسبت داد.یعنی 28درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر اشتیاق شناختی گروه آزمایش و
کنترل مربوط به رویکرد سنجش بر یادگیری می باشد.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کالس و اشتیاق تحصیلی در
دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر انجام شد .نتایج حاصل از آزمون کوواریانس
نشان داد رویکرد سنجش برای یادگیری بر میزان عالقه ،رفتارهای چالشی ،احساس لذت ،حق انتخاب
در دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین
اندازه اثر حاکی از این است که  83درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر میزان عالقه 61 ،درصد
از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر رفتارهای چالشی 77 ،درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در
متغیر حق انتخاب و  62درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر احساس لذت در گروه آزمایش و کنترل
مربوط به رویکرد سنجش یادگیری می باشد .نتایج ارائه شده در این مطالعه هم سو با نتایج مطالعات؛
صوفی و پیری زیرکوهی( ،)1397یادگارزاده و فرهادیان( ،)1395باس( ،)2015تریدان و همکاران)2015 ،
می باشد .در تبیین این یافته باید گفت ادراک از کالس درس مهمترین تعیین کننده یادگیری در نظام
آموزشی فراگیران است(فریزر )2015 ،و رویکرد سنجش برای یادگیری از جمله عواملی است که میتواند
بر ادراک از کالس درس اثرگذار باشد ،چراکه سنجش برای یادگیری تعاملی است که بین دانشآموز و
یادگیرنده رخ میدهد .دانشآموزان فعال بوده و مستقیماً در یادگیری و سنجش مشارکت دارند .در این
نوع سنجش معلم اعتقاد دارد دانش آموز در جریان یادگیری الزم است به تفکر و اندیشه بپردازد .معلم از
یادگیرنده انتظار دارد با فعالیت خود مسئولیت یادگیری را بپذیرد تا مشارکت دانشآموز در سنجش و
اندیشهورزی درباره یادگیری در کالس درس تحقق یابد(خوشخلق .)1397 ،بر همین اساس طی این
فرایند ادراک دانش آموزان تحت تأثیر سنجش برای یادگیری قرار می گیرد چراکه این رویکرد با درگیر
کردن دانشآمو زان در فعالیت های یادگیری مانند بحث کالسی ،مرور جمعی درس ،امتحان کالسی،
آزمون استاندارد و پیش بینی برنامه های جهت درگیر کردن دانشآموزان در یادگیری ،چرخه ای مشابه با
یادگیری خود تنظیم در سطح فردی در کالس درس توسط معلم ارائه می دهد که می تواند زمینه ساز
ادراک از کالس درس باشد(باس و همکاران.)2015 ،
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در بخش دیگری از پژوهش نتایج حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد :رویکرد سنجش برای یادگیری
بر اشتیاق انگیزشی ،شناختی و رفتاری در دانشآموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر
تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین اندازه اثر حاکی از این است که 63درصد از بهبود نمرات گروه
آزمایش در متغیر اشتیاق رفتاری 29 ،درصد از بهبود نمرات گروه آزمایش در متغیر اشتیاق هیجانی و 28
درصد تفاوت در نمرات پس آزمون متغیر اشتیاق شناختی گروه آزمایش و کنترل مربوط به رویکرد
سنجش بر یادگیری می باشد .نتایج ارائه شده در این بخش همسو با نتایج یوسفی افراشته(،)1397
تریدان و همکاران ( )2018میباشد .در تبیین این یافته پژوهش باید گفت رویکردسنجش برای یادگیری
و فرهنگ حاکم بر آن از جمله عواملی است که می تواند به رشد اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان کمك
کند(باس،کاستلیجنس و سگرس .)2015 ،چرا که نسبت به رویکردهایی که برای سنجش معرفی شده،
رویکرد سنجش برای یادگیری با فراهمسازی شرایط مناسب ،موجب شکلگیری و تقویت شایستگیهایی
نظیر فراشناخت میشود که بر اساس آن دانشآموز میتواند بر فرآیند فراشناختی خود (فکر کردن در مورد
فکر خود) متمرکز شده و به سنجش گرایی منتقد تبدیل شود .این فرآیند او را به یادگیرندهای مستقل،
انطباقپذیر ،انعطاف پذیر و خودارزیاب ماهر تبدیل میکند(علیزاده ،صالحی و مقدمزاده )1396 ،و از سویی
نیز با ارائه بازخوردهای سازنده و مؤثر به افزایش رغبت و عالقه تحصیلی از طریق برنامه ریزی و مرحله
بندی کردن آموزش به بعد رفتاری اشتیاق تحصیلی کمك می کند(یوسفی برافراشته.)1397،
روش های سنجش کالسی نقش مهمی در یادگیری و فرایند آن دارد(یوسفی افراشته ،صیامی و رضایی،
 .)1393سنجش را میتوان به معنای فرایند جمع آوری اطالعات دربارة عملکرد تحصیلی و یادگیری
دانشآموزان به منظور تصمیم گیری آموزشی در ارتباط با نحوة کمك به تعمیق ،بهبود ،و اصالح یادگیری
آنان تعریف کرد .هدف اصلی سنجش ،فراهم آوردن اطالعات ضروری برای قضاوت دربارة کیفیت
عملکرد تحصیلی و یادگیری دانشآموزان است(دیث و سامندال .)2015 ،بنابراین ،قضاوت معلم دربارة
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به اطالعات جمع آوری شده در این زمینه بستگی دارد .به این معنا که هر
چه اطالعات فراهم شده دقیق تر و کامل تر باشد ،قضاوت به عمل آمده بر پایۀ آنها میز معتبرتر خواهد
بود .به بیانی دیگر ،زمانی اطالعات جمع آوری شده در مورد عملکرد تحصیلی و یادگیری دانشآموزان
مفید هستند که نشان بدهند کدام بخش از آموزش به یادگیری دانشآموزان منجر شده است و
دانش آموزان از کدام بخش از آموزش بهرة الزم را کسب نکرده اند و در آن زمینه به توجه و آموزش
بیشتری نیاز دارند(ذاکری درباغی .)1393 ،لذا این رویکرد سنجش که از آن به عنوان رویکرد سنجش
برای یادگیری یاد می شود با آگاهی از موثر بودن فعالیت ها و کوشش های آموزشی ،مشوقی برای تداوم
فعالیت های یادگیری  -یاددهی معلم و دانشآموز است و موجبات ادراک از کالس و اشتیاق تحصیلی در
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دانشآموزان را فراهم میسازد و به آنان کمك می کند که در جهت آموزش و یادگیری معنی دار گام
بردارند(شریفیان.)1391 ،
با توجه به اثر بخشی رویکردسنجش برای یادگیری بر اشتیاق تحصیلی و ادراک از کالس درس پیشنهاد
می شود معلمان از ترکیب های پوشه کار ،بحث گروهی و پرسش های کوتاه که دارای بازخورد هست در
کالس درس استفاده نمایند .تاکید بیشتر معلمین در اجرای رویکردسنجش برای یادگیری بر موضوع های
درسی مورد عالقۀ دانشآموزان ،طرح تکالیف فردی و گروهی جذاب مربوط به درس ،به کارگیری روش
های متنوع تدریس و ارتباط موضوعات اصلی و مهم معلمان در اجرای رویکردسنجش برای یادگیری
موقعیتی را در کالس درس در مورد نحوه تدریس و ارزشیابی و در نهایت انتخاب تکالیفی که منجر به
یادگیری شناختی و عملکردی دانشآموزان می شود ایجاد کنند تا ادراک دانشآموزان در کالس درس
محقق شود .برگزاری کالس های آموزشی در جهت ارتقاء دانش معلمان در جهت بهبود بخشیدن به
مهارت های اجرای رویکردسنجش برای یادگیری در جهت افزایش اشتیاق شناختی ،عاطفی و رفتاری در
دانشآموزان مد نظر قرار گیرد .ارائه بازخورد نسبت به عملکرد دانشآموزان و در نظر گرفتن برنامه های
اصالحی در جهت ایجاد اشتیاق در دانشآموزان می تواند در این زمینه راهگشا باشد .در مجموع میتوان
گفت که رویکرد سنجش برای یادگیری از جمله مسائل و ضروریات در حوزه فردی ،اجتماعی و تحصیلی
می باشد و نظام آموزش و پرورش باید به این مهم توجه جدی و اساسی داشته باشد ،چراکه سنجش برای
یادگیری با تشکیل چارچوبی برای تصویر روشن از توانایی ها و نیازمندی های دانشآموزن وضعیت
موجود عملکرد یادگیرنده و نحوه هدایت او برای رسیدن به اهداف یادگیری را نمایان می سازد .از این رو
پیشنهاد می شود که نظام آموزشی اهمیت بیشتری به چنین برنامه هایی بدهد و در صورت امکان ،رویکرد
سنجش برای یادگیری جزء الینفك برنامه های درسی در مدارس و در کل دوره های تحصیلی شود.
تحقیق حاضر همانند سایر تحقیقات دارای برخی محدودیتها بود از جمله :عدم تعمیم پذیری نتایج به
دانشآموزان شهرهای دیگر به دلیل محدود شدن نمونه پژوهش به دانشآموزان شهر بهشهر؛ عدم امکان
کنترل متغیرهای مداخله کننده از قبیل شرایط محیطی ،وضعیت اقتصادی ،عاطفی و مسائل خاص
شخصی دانشآموزان ،که باعث محدودیت در تعمیم دادن نتایج می شود.
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