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Abstract
This study aimed to identify the strengths,
weaknesses, opportunities and threats of
descriptive evaluation in the fourth-grade
mathematics of primary school in the city of
Saqqez. In this descriptive study, the research
population included all the fourth- grade teachers
of primary school in the mentioned city in the
academic year of 2017-2018. As the sample, 130
teachers were selected using simple random
sampling method. The data was collected using a
researcher-made questionnaire which included 58
items in a five-point Likert scale (very high, high,
somewhat, low and very low). The content
validity of the questionnaire was approved by the
experts and its obtained reliability, using the test
re-test method, was 0.94. The data, descriptive
measures, one-sample t-test, and Friedman test,
was analyzed using SPSS-24 software. The results
indicated that the descriptive evaluation has a
number of important strengths, including the
anxiety reduction of mathematics exams in
students. The most important weaknesses in the
implementation of this evaluation are the high
number of students in the class and the lack of
most parents' confidence in this evaluation
method. Its most important opportunity is
increasing the morale of participation among
students. Meanwhile, descriptive evaluation faces
noticeable threats, such as the lack of feasibility
for accurate comparison between students in terms
of their learning and progress. The findings also
revealed that there is no significant difference
between the views of male and female teachers
concerning
the
strengths,
weaknesses,
opportunities and threats of descriptive evaluation.

Keywords: Descriptive Evaluation, Strengths,
Threats, Opportunities, Weaknesses
1. M.A. of Primary Education, Islamic Azad University,
Saqqez Branch, Saqqez, Iran
2. PhD of Educational Measurement, Instructor of
Farhangian University, Tehran, Iran
*Corresponding Author, Email: zinalaie@gmail.com

1397/11/16 :تاریخ دریافت

ُچکید
 فؼمثُا و، ضػف،پژوُف صاضؼ ةا ُغف قٍاؿایی ٌلاط كّت
جِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی پایَ چِارم دوره
 پژوُف از ٌّع جّمیفی.اةحغایی قِؼؿحان ؿلؽ اٌسام گؼفث
 زاىػَ آىاری پژوُف قاىم کهیَ ىػهيان پایَ چِارم.اؿث
1396-1397 دوره اةحغایی قِؼؿحان ؿلؽ در ؿال جضنیهی
 ٌفؼ ىػهو ةَ روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی130  جػغاد.ىیةاقغ
 دادهُای پژوُف ةا اؿحفاده از یک.ؿاده اٌحعاب قغٌغ
 گّیَای در ىلیاس نیکؼت ةا ظیف58 َپؼؿكٍاىَ ىضلقؿاظح
) کو و ظیهیکو، جاصغودی، زیاد،پٍردرزَای (ظیهیزیاد
 روایی ىضحّای پؼؿكٍاىَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌظؼ.گؼدآوری قغٌغ
ىحعننان جأییغ قغ و پایایی آن ٌیؽ ةا اؿحفاده از روش ازؼای
 ةَدؿث0/94  ضؼیب پایایی. ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث،ىسغد
t  دادهُای گؼدآوریقغه ةا اؿحفاده از آزىـّنُـای.آىغ
َ ٌـعSPSS جکٌيٌَّای و آزىّن فؼیغىً ةَ کيک ٌؼمافؽار
 یافحَُای پژوُف ٌكان داد کَ ارزقیاةی. جضهیم قغٌغ24
 دارای ٌلاط كّت ىِيی اززيهَ کاُف اضعؼاب،جّمیفی
 ىِوجؼیً ضػفُای.اىحضان ریاضی در داٌفآىّزان ىیةاقغ
ازؼای ارزقیاةی جّمیفی ٌیؽ غتارجٍغ از جػغاد ةاالی
داٌفآىّزان در کالس و غغم اغحلاد اغهب وانغیً ةَ ارزقیاةی
 ىِوجؼیً فؼمثُای ارزقیاةی جّمیفی غتارجٍغ از.جّمیفی
ً ىِيحؼی.افؽایف روصیَ ىكارکث در ةیً داٌفآىّزان
َجِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی غتارجٍغ از غغم اىکان ىلایـ
دكیق ةیً داٌفآىّزان از ٌظؼ ىیؽان یادگیؼی و پیكؼفث
 یافحَُا ُيچٍیً ٌكان داد کَ ةیً ٌظؼات ىػهيان.جضنیهی
 فؼمثُا و جِغیغُای، ضػف،زن و ىؼد در ظنّص ٌلاط كّت
. جفاوت ىػٍیداری وزّد ٌغارد،ارزقیاةی جّمیفی
، ضػف، ٌلاط كّت، ارزقیاةی جّمیفی:ٍاژُّای کلیدی
 جِغیغُا،فؼمثُا
، داٌكـااه آزاد اؿـالىی، کارقٍاس ارقغ آىّزش و پؼورش اةحـغایی.1
 ایؼان، ؿلؽ،واصغ ؿلؽ
، ىغرس داٌكااه فؼٍُایـان، دکحؼی ؿٍسف و اٌغازهگیؼی آىّزقی.2
 ایؼان،جِؼان
:* ٌّیـٍغه ىـئّل
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هقدهِ
ارزقیاةی یکی از ىِوجؼیً ىؤنفَُای ةؼٌاىَریؽی درؿی اؿث کَ اٌسام مضیش آن ،اظالغات ةـیار
ىفیغی درةاره چاٌّای ظؼحریؽی و ازؼای ةؼٌاىَُای درؿی در اظحیار ىیگػارد و ىتٍای ىفیغی
زِث ارزیاةی غيهکؼد آىّزش ةَدؿث ىیدُغ .غهیرغو اُيیث فّقانػاده ارزقیاةی ،قّاُغ و كؼائً
ىّزّد ٌكان ىیدُغ کَ ایً وظیفَ صـاس ،ةَمّرت ىغوّن و ىٍـسو مّرت ٌيیگیؼد .ارزقیاةی
آىّزقی ،ةَ غٍّان فؼآیٍغ ٌظامدار گؼدآوری و جسؽیَ وجضهیم اظالغات ىّردٌیاز ،زِث جنيیوگیؼی
جػؼیف قغه اؿث (ٌنؼ .)1381 ،ةَظّرکهی ُؼ ٌّع فػانیحی کَ ةؼای اٌحلال ،ةؼاٌایعحً و کـب
داٌفٌ ،اؼش و جّاٌف ةَ غيم ىی آیغ ،از ارزقیاةی آىّزقی ةَ غٍّان فؼآیٍغی ىـحيؼ و ىٍظو ةؼای
جّمیف کؼدنُ ،غایث و اظيیٍان یافحً از کیفیث فػانیثُای آىّزقی ظّد اؿحفاده
ىیکٍغ(پاقاقؼیفی .)1382 ،فؼآیٍغ آىّزش -ارزقیاةی -آىّزش ،ىؼجب جکؼار ىیقّد و در ایً
فؼآیٍغ ،قایـحایُای فؼاگیؼ رقغ ىی کٍغ .ةَ پیؼوی از جغییؼ و جضّالت زِاٌی در زىیٍَ ارزقیاةی
آىّزقی و ظِّر رویکؼدُای ٌّیً در ارزقیاةی جضنیهی ،ارزقیاةی جّمیفی ،1زایاؽیً ارزقیاةی
ؿٍحی قغه و ةَؿؼغث در ٌظام ُای آىّزقی زِان اززيهَ کكّر ایؼان ،در صال پیكؼفث اؿث.
ارزقیاةی جّمیفی ،ةؼظالف اناّی رایر ارزقیاةی ،اناّیی کیفی اؿث کَ جالش ىیکٍغ ةَزای
کيیؿازی پیكؼفث جضنیهی فؼاگیؼان ،از ظؼیق جّزَ ةَ ىػیارُای ةؼٌاىَ درؿی و آىّزقی ةَ غيق
و کیفیث یادگیؼی آنُا جّزَ کٍغ و جّمیفی از وضػیث آنُا ارائَ دُغ (قکُّی و كؼهداغی،
.)2009
ةا ظِّر ٌظؼیَ ُای زغیغ در ىّرد یادگیؼی ،ىاٌٍغ ؿاظحارگؼایان (زان دیّیی ،پیاژه ،ةؼوٌؼ و )...و
ُيچٍیً ظؼح ةضخ ُّشُای چٍغگاٌَ کَ از ظؼف ُّاردگاردٌؼ ىعؼح قغ ،ایغهُای زغیغی در
صّزه ارزقیاةی قکم گؼفث کَ ةا گػقحَ جفاوت داقث .ایً جفکؼات ،رویکؼدُای زغیغی را در
ارزقیاةی آىّزقی ىعؼح ٌيّد (گاردٌؼٌ .) 1996 ،2ظام ارزقیاةی ؿٍحی کكّر ىا ةا جّزَ ةَ ٌلغ و
ةؼرؿیُای ةَغيمآىغه و ىّاردی ىاٌٍغ ،جغییؼ کحب درؿی ،آزىّنُای زِاٌی جیيؽ 3و پؼنؽ ،4پغیغه
زِاٌیقغن ،چانفُای فؼاروی ةكؼ و جّكػات زغیغ زاىػَ و دونثُا از ٌظام جػهیو و جؼةیث،
ىّردجّزَ كؼارگؼفث و دچار جضّالجی گؼدیغ (کؼیيی .)1391 ،ایً جضّالت ةا پیكٍِاد ظؼح
ارزقیاةی ىـحيؼ ةَ ازؼا درآىغ ،ونی ٌحّاٌـث ضػفُای ىّزّد در ارزقیاةی کيی را ةؼظؼف ٌيایغ؛
نػا ارزقیاةی جّمیفی ،ىعؼح قغ و ةَ ىؼصهَ ازؼا رؿیغ (اصيغپّری و قیطزادهجکاةی.)1396 ،
ارزقیاةی جّمیفی ،اناّی زغیغی از ارزقیاةی اؿث کَ ةا جّزَ ةَ پیاىغُای اىحضانىضّری ىاٌٍغ
اؿحؼس ،فكار روصی رواٌی ،اضعؼاب ،ركاةث ٌاؿانو ،جلهب ،از ةیً ةؼدن اغحياد ةَ ٌفؾ ،ظالكیث و
1. descriptive evaluation
2. Gardner
)3. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
)4. Progress in International Literacy Study (PIRLS
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اةحکار فؼاگیؼان و ...جأییغ و ةَ ازؼا درآىغ .ارزقیاةی جّمیفی ،ویژگیُایی ُيچّن پّیایی ،ةازظّرد
زودٍُاام ،جٍّع ةعكیغن ةَ اةؽارُای زيعآوری اظالغات ،جغییؼ کارٌاىَ یا گؽارش پیكؼفث
جضنیهی ،جغییؼ ىلیاس فامهَای ةَ ىلیاس رجتَای ،فؼآیٍغی و ُيَزاٌتَگؼایی را دارا ىیةاقغ و
چٍاٌچَ ةَ ٌضّ ىعهّب ازؼا گؼددٌ ،حایسی ُيچّن ةِتّد یادگیؼی ،افؽایف ةِغاقث رواٌی کالس
درس ،افؽایف اغحيادةٌَفؾ ،افؽایف روصیَ جفکؼ اٌحلادی و ...را در داٌفآىّزان ةَُيؼاه ظّاُغ
داقث (صـٍی و اصيغی .)1384 ،ارزقیاةی جضنیهی قاىم دو فػانیث ىیقّد؛ اةحغا زيعآوری
اظالغات در ىّرد پیكؼفث جضنیهی فؼاگیؼان و ؿپؾ داوری درةاره ایً کَ آنُا چَ ىیؽان و ةا چَ
کیفیحی ُغفُای آىّزقی را کـب ٌيّدهاٌغ (ؿیف .)1392 ،در فػانیث ٌعـث ،ىػهو ،اظالغاجی را
از وضػیث یادگیؼی داٌفآىّز زيعآوری ىیٌيایغ .در قیّه ؿٍحی ،ایً اظالغات غيغجاً از ظؼیق
آزىّنُای ىغاد-کاغػی یا پؼؿفُای کالؿی زيعآوری ىیقغ؛ اىا در ارزقیاةی جّمیفی ،اةؽارُای
زيعآوری اظالغات ،ىحٍّع ُـحٍغ و غالوه ةؼ آزىّنُای ىغاد-کاغػی آزىّنُای غيهکؼدی،
چکنیـث ،ىلیاس درزَةٍغی ،ظّدؿٍسیُ ،يـالؿٍسی ،پّقَ کار و ىكاُغه ٌیؽ ىّرد اؿحفاده
كؼار ىیگیؼد؛ ةٍاةؼایً ،اةؽارُا ةیكحؼ و ىحٍّعجؼ ىیقٌّغ و در ٌحیسَ ،كضاوت و داوری ىػهو
در ظنّص کیفیث یادگیؼی و پیكؼفث فؼاگیؼان ،واكػیجؼ و ىٍنفاٌَجؼ ظّاُغ قغ.
ةؼٌاىَ درؿی ریاضی از زيهَ ىِوجؼیً و اؿاؿیجؼیً ةؼٌاىَُای درؿی ىغرؿَ اؿث کَ ىّرد
جّزَ غهيای جػهیو و جؼةیث و ىحعننان ةؼٌاىَریؽی درؿی ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ارزیاةی ةَغيمآىغه
در ظنّص درس ریاضی ،ىكکالت ىحػغد داٌفآىّزان در ایً ةؼٌاىَ درؿی ،ىكِّد اؿث؛ ةَگٌَّای
کَ افث جضنیهی ریاضی ةَ غٍّان ىـئهَای كغیيی ىعؼح ىیقّد .افث جضنیهی داٌفآىّزان در
ایً درس ،ىػهّل غهم ىحػغدی اؿث .ىحغیؼُایی ىاٌٍغ ٌاؼش ةَ ریاضی ،اضعؼاب ریاضی و
ظّدکارآىغی ریاضی داٌف آىّزان ٌـتث ةَ ریاضی در ىیؽان و کیفیث یادگیؼی ریاضی داٌفآىّزان
ىؤدؼ ُـحٍغ (ىضيغپّرٌ .)1382 ،حایر یافحَُای جیيؽ  1395و ٌیؽ پؼنؽ ٌ 2001كان داده اؿث کَ
پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان پایَ چِارم اةحغایی ایؼان در ریاضی ،غهّم و ؿّاد ظّاٌغن ،در ىلایـَ
ةا ؿایؼ کكّرُای قؼکثکٍٍغه در ایً ىعانػات ،ةـیار پاییً اؿث .ایؼان در ایً ىعانػات از ىیان
 62کكّر ،رجتَ 52؛ از ىیان  42کكّر ،رجتَ 32؛ و از ىیان  53کكّر قؼکثکٍٍغه ،رجتَ  23را
ةَجؼجیب در ریاضی ،غهّم و ؿّاد ظّاٌغن ةَ ظّد اظحناص داده اؿث .ىحّؿط غيهکؼد داٌفآىّزان
ایؼان در دروس ریاضی ،غهّم و ؿّاد ظّاٌغن ةَ جؼجیب  108 ،100و ٌ 86يؼه از ىیاٌایً ةیًانيههی،
پاییًجؼ ةّد (ىارجیً و ىّنیؾ.)2011 ،1
ظّشظهق و پاقاقؼیفی ( )1385در پژوُف ظّد ،ىكکالت پیفروی ارزقیاةی جّمیفی را
ایًگٌَّ ذکؼ کؼده اٌغٌ :اُياٍُای در ازؼای ارزقیاةی جّمیفی در ؿعش ىغارس ىكيّل ظؼح؛
ٌاکاىی در فؼاُو آوردن قؼایط ىٍاؿب ةؼای ارائَ ةازظّردُای فؼآیٍغی در ارجتاط ةا جکّیً یادگیؼی
1. Martin & Mullis
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داٌف آىّزان؛ ٌیازىٍغی ارزقیاةی جّمیفی ةَ درزَ ةاالیی از رقغ صؼفَای؛ دقّار ةّدن دتث
فػانیثُا جّؿط ىػهيیً؛ کيتّد وكث در ظّل ُفحَ ةؼای پؼداظحً ةَ فػانیثُای ارزقیاةی؛ و
ٌاىكعل ةّدن ُّیث ىفِّم ارزقیاةی جّمیفی ةؼای ىػهيان ،وانغیً و داٌفآىّزان .ىعانػَ دیاؼی
ىكکالت ازؼای ظؼح ارزقیاةی جّمیفی ىغارس اةحغایی اؿحان ایالم را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد و ٌحایر
ٌكان داد کَ ىِوجؼیً غاىم ؿغ راه ازؼای ىّفلیثآىیؽ ظؼح ارزقیاةی جّمیفی ،زیاد ةّدن جػغاد
داٌفآىّزان در کالس درس اؿث (صیغری .)1388 ،در ىعانػَ دیاؼی ،ىّاٌع و چانفُای ازؼای
ظؼح ارزقیاةی جّمیفی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث و ٌحایر ٌكان داد کَ ىّاٌع و چانفُای پیفروی
ظؼح ارزقیاةی جّمیفی از دیغگاه ىػهيان ةَ غغم و یا ٌاکافی ةّدن آىّزش مضیش ىػهيان ،غغم
جّزیَ وانغیً ،غغم جٍاؿب ةؼٌاىَ ُای درؿی ةا زىان آىّزش ،غغم ارجتاط ىیان آىّزش و پؼورش و
داٌكااه ،غغم ُيکاری وانغیً و غغم ىِارت کافی ىػهيان در اؿحفاده از اةؽارُای ارزقیاةی جّمیفی
ىؼةّط اؿث (کكحیآرا ،کؼیيی و فؼوغیاةؼی .)1392 ،ىعانػَ دیاؼی ةَ ةؼرؿی قیّهُا و ىّاٌع ارائَ
ةازظّرد ىػهيان ةَ داٌفآىّزان در ارزقیاةی جّمیفی پؼداظحَ و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه کَ ةؼظی از
ىِوجؼیً قیّهُای ٌاکارآىغی در ارائَ ةازظّرد غتارجٍغ از :رجتَةٍغی داٌفآىّزان و ةیان رجتَُای
آن ُا در زيع کالؿی؛ ارائَ ةازظّردُای ٌاىٍاؿب از نضاظ ؿاظحار و ىضحّا؛ ارائَ ةازظّردُای
رجتَگؼا ةَزای ةازظّردُای فؼآیٍغگؼا و ارائَ ٌکؼدن ةازظّردُای اٌایؽقی و راُتؼدی ىٍاؿب در
پایَ ُای پاییًُ .يچٍیً ىّاٌػی کَ در ارائَ چٍیً ةازظّردُایی جأدیؼگػار ةّده اؿث ،قاىم ٌاکارآىغ
ةّدن دورهُای آىّزقی ةؼگؽارقغه؛ جؼاکو ةاالی داٌفآىّزان؛ پاییً ةّدن ؿعش داٌف ىػهيان در
ىّرد ةازظّرد و در ٌِایثٌ ،اؼش ىذتث غيغه ىػهيان ٌـتث ةَ ٌظام ارزقیاةی ؿٍحی در ىلاةم
ارزقیاةی جّمیفی ىیةاقغ (ةیؼاىی ،صـًآةادی و کاووؿیانٌ .)1395 ،حایر ىعانػَای ةا غٍّان
ةؼرؿی ظؼح ارزقیاةی جّمیفی در ازؼا از ٌظؼ ىػهيان ،وانغیً و کارقٍاؿان آىّزش و پؼورش
قِؼؿحان کتّدرآٍُگ ٌكان داد کَ ازؼای ظؼح ارزقیاةی جّمیفی ؿتب جغییؼ در رفحار فؼاگیؼان،
کاُف اضعؼاب و اؿحؼس اىحضان و ةِتّد رواةط فؼاگیؼ -ىػهو -وانغیً ٌكغه اؿث و ُيچٍیً
ىػهيان و کارقٍاؿان ،در صغ ىحّؿط و وانغیً در صغ کيی ةا جغاوم ظؼح ىّافق
ىیةاقٍغ(زيكیغی ،گُّؼیودّق و زغیغیان .)1396 ،یافحَُای دیاؼ ،صاکی از آن اؿث کَ
ارزقیاةی جّمیفی دارای ویژگیُایی ُيچّن پّیایی ،ةازظّرد ،کیفی ةّدن ،جٍّع ةعكیغن ةَ
اةؽارُای زيع آوری اظالغات ،جغییؼ کارٌاىَ یا گؽارش پیكؼفث جضنیهی ،جغییؼ ىلیاس فامهَای ةَ
ىلیاس رجتَای ،فؼآیٍغی و ُيَزاٌتَگؼایی ىیةاقغ و چٍاٌچَ ةَ ٌضّ ىعهّب ازؼا گؼددٌ ،حایر
ىذتحی ُيچّن ةِتّد یادگیؼی ،افؽایف ةِغاقث رواٌی کالس درس ،افؽایف اغحياد ةَ ٌفؾ و
افؽایف روصیَ جفکؼ اٌحلادی در داٌفآىّزان را ةَُيؼاه ظّاُغ داقث (اصيغپّری و قیطزادهجکاةی،
 .)1396ارزقیاةی جّمیفی ةَگٌَّ ىؤدؼی ىّزب ادؼةعكی فؼآیٍغ یاددُی-یادگیؼی ،جلّیث
ىِارتُای ازحياغی و ؿالىث روصی و رواٌی داٌفآىّزان ىیگؼدد (داوودیٌ ،اظلی و فلیِی،
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 .)2015یافحَُای پژوُف دیاؼی ٌكان داده کَ ارزقیاةی جّمیفی ىّزب ةِتّد غيهکؼد
داٌفآىّزان و رضایث قغهی ىػهيان ىیقّد (پّالدی و زىاٌیىلغم.)2011 ،
ظؼح ارزقیاةی جّمیفی در ؿال جضنیهی  1381-82ةؼای اونیً ةار ةَ مّرت آزىایكی در کكّر
ةَ ازؼا درآىغ و ؿپؾ گـحؼش یافث؛ ةٍاةؼایًٍُّ ،ز اةػاد ىعحهف آن اززيهَ كّتُا ،ضػفُا،
فؼمثُا و جِغیغُای فؼاروی آن ةؼای گؼوهُای ىعحهف اززيهَ کارقٍاؿان آىّزقی ،ىغیؼان
آىّزقی ،ىغیؼان ىغارس ،ىػهيان ،داٌفآىّزان و اونیای آنُا ةَظّةی روقً ٌكغه اؿث .از ظؼف
دیاؼ ،یافحَُا ٌكان ىی دُغ کَ ارزقیاةی جّمیفی ،ادؼات ىحٍاكضی ةؼ غيهکؼد داٌفآىّزان دارد.
ازایًرو ؿؤال امهی پژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ىِوجؼیً كّتُا ،ضػفُا ،فؼمثُا و جِغیغُای
ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی پایَ چِارم دوره اةحغایی قِؼؿحان ؿلؽ کغاىٍغ؟
پژوُف صاضؼ ىیجّاٌغ اظالغات ىِيی را ةؼای کارقٍاؿان آىّزقی ىٍعلَ ،قِؼؿحان ،اؿحان و
ُوچٍیً وزارت آىّزش و پؼورش فؼاُو آورد جا آنُا ٌـتث ةَ جلّیث كّتُا و فؼمثُا و ٌیؽ
زتؼان ضػفُا و جتغیم جِغیغُای ؿؼ راه ارزقیاةی جّمیفی ةَ فؼمث ،اكغاىات الزم را اٌسام دٍُغ.
غالوه ةؼ آن ،ةَ ىغیؼان ىغارس و ىػهيان کيک ىیٌيایغ جا قٍاظث ةِحؼی از كّتُا ،ضػفُا،
فؼمث ُا و جِغیغُای ىؼجتط ةا ارزقیاةی جّمیفی پیغا ٌيّده جا ةؼای ةؼظّرد درؿث ةا آنُا
ةؼٌاىَریؽی کٍٍغُ .يچٍیً ،ىیجّاٌغ ةَ وانغیً داٌفآىّزان کيک ٌيایغ جا آنُا ٌـتث ةَ كّتُا و
ضػفُا ،فؼمثُا و جِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی ،قٍاظث ةیكحؼی پیغا کٍٍغ.
رٍششٌاسی
پژوُف صاضؼ ازنضاظ ُغف ،زؽو پژوُفُای کارةؼدی اؿث؛ زیؼا ُغف آن ،آؿیبقٍاؿی ارزقیاةی
جّمیفی در درس ریاضی پایَ چِارم دوره اةحغایی ىیةاقغ .از ىٍظؼ روش گؼدآوری دادهُا ،روش
پژوُف ،جّمیفی -پیيایكی ىی ةاقغ .زاىػَ آىاری قاىم کهیَ ىػهيان پایَ چِارم دوره اةحغایی
ىغارس قِؼؿحان ؿلؽ در ؿال جضنیهی  1396-1397اؿث کَ قاىم ٌ 211فؼ ىیةاقٍغ.
ةا جّزَ ةَ صسو زاىػَ آىاری و ٌیؽ ةؼ اؿاس زغول ىّرگان و کؼزـیٌ ،يٌَّای ةَ صسو ٌ 130فؼ
ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی ؿاده اٌحعاب قغٌغ .از آٌساییکَ پؼؿكٍاىَ زاىع و
اؿحاٌغاردی ةؼای پّقف ُيَ ىؤنفَُای پژوُف در دؿحؼس ٌتّد ،پژوُكاؼان اةحغا ةا ىعانػَ
ادةیات ىّضّع و ىناصتَ ةا ىػهيان ىسؼب و اؿاجیغ صّزه جػهیو و جؼةیث ،اكغام ةَ ؿاظث پؼؿكٍاىَ
ٌيّدٌغ .پؼؿكٍاىَ صاوی  58گّیَ در ىلیاس نیکؼت ةا ظیف پٍردرزَای (ظیهیزیاد ،زیاد،
جاصغودی ،کو و ظیهیکو) ةّد .پؾ از آىاده کؼدن گّیَُا ،زِث ؿٍسف روایی ،پؼؿكٍاىَ ةؼای
پٍر ٌفؼ از ىحعننان صّزه ؿٍسف و اٌغازهگیؼی ،ىؼةیان ،کارقٍاؿان و ىػهيان ةاجسؼةَ از ظؼیق
ایيیم و قتکَُای ازحياغی ارؿال گؼدیغ .پؾ از دریافث و زيعةٍغی ٌظؼات ىحعننان ،ایً
ٌحیسَ صامم قغ کَ پؼؿكٍاىَ از روایی ىضحّایی الزم ةؼظّردار اؿث .ةؼای ارزیاةی پایایی
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پؼؿكٍاىَ از روش ازؼای ىسغد اؿحفاده قغ .ةغیًىٍظّر ،پؼؿكٍاىَ اةحغا روی ٌ 29فؼ از ىػهيان
پایَ چِارم دوره دةـحان قِؼؿحان ؿلؽ کَ ةَ مّرت جنادفی ؿاده اٌحعاب قغه ةّدٌغ ،ازؼا گؼدیغ؛
ؿپؾ در ىؼصهَ ازؼای ٌِایی پؼؿكٍاىَ ،ىسغداً جػغاد ٌ 30فؼ از ىسيّع ٌ 130فؼ ٌيٌَّ ىّرد
ىعانػَ ،ةَمّرت جنادفی اٌحعاب و ةا اؿحفاده از ضؼیب ُيتـحای پیؼؿّنُ ،يتـحای ةیً
دادهُای دو ىؼصهَ ،ىضاؿتَ قغ کَ ةؼاةؼ ةّد ةا 0/94؛ ایً ضؼیب ُيتـحای ةَغٍّان ضؼیب پایایی
پؼؿكٍاىَ نضاظ گؼدیغُ .يچٍان کَ اقاره قغ ،پؼؿكٍاىَ قاىم  58گّیَ ةّد کَ  13گّیَ
(قيارهُای  36انی  26 ،)48گّیَ (قيارهُای  1انی  10 ،)26گّیَ (قيارهُای  49انی  )58و 9
گّیَ (قيارهُای  27انی  )35از آن ةَجؼجیب ةَ ؿٍسف ٌلاط كّت ،ضػف ،فؼمث و جِغیغُا
اظحناص یافث .دادهُا ةا اؿحفاده از قاظلُای آىار جّمیفی ىاٌٍغ فؼاواٌی ،درمغ فؼاواٌی ،ىیاٌایً
و اٌضؼاف ىػیار و ٌیؽ ةا اؿحفاده از آزىّنُای آىار اؿحٍتاظی t ،جکٌيٌَّای و آزىّن فؼیغىً ةا
اؿحفاده از ٌؼمافؽار آىاری ٌ SPSSـعَ  24جسؽیَ و جضهیم قغٌغ.
یافتِّا
جّمیف ویژگیُای زيػیثقٍاظحی ٌيٌَّ ىّرد ىعانػَ :ةؼاؿاس یافحَُای ةَدؿثآىغه از دادهُای
زيػیثقٍاظحی ،صغود ٌ 79( %61فؼ) از پاؿطدٍُغگان ،ىؼد و صغود ٌ 51( %39فؼ) زن ةّدهاٌغ .از
ٌظؼ ؿاةلَ ظغىث ،صغود ٌ 8( %6فؼ) از پاؿطدٍُغگان دارای کيحؼ از  5ؿال ؿاةلٌَ 11( %8/5 ،فؼ)
دارای ؿاةلَ  6جا  10ؿال ،صغود ٌ 23( %18فؼ) دارای ؿاةلَ  11جا  15ؿالٌ 24( %18/5 ،فؼ)
دارای ؿاةلَ  16جا  20ؿال و صغود ٌ 64( %49فؼ) ٌیؽ دارای ؿاةلَ ةیكحؼ از  20ؿال ةّدهاٌغ .ازٌظؼ
ىغرك جضنیهی صغود ٌ 3( %2فؼ) از پاؿطدٍُغگان دارای ىغرك جضنیهی دیپهو ،صغود ٌ 7( %5فؼ)
از پاؿطدٍُغگان دارای ىغرك جضنیهی فّقدیپهوٌ 104( %80 ،فؼ) نیـاٌؾ و صغود ٌ 16( %12فؼ)
دارای ىغرك جضنیهی فّقنیـاٌؾ ةّدهاٌغُ .يچٍیً ٌ 37( %28/5فؼ) از پاؿطدٍُغگان در صال
ظغىث در دةـحانُای دظحؼاٌَ ،صغود ٌ 32( %25فؼ) از پاؿطدٍُغگان در دةـحانُای پـؼاٌَ و
صغود ٌ 61( %47فؼ) ٌیؽ در ىغارس ىعحهط ،فػانیث داقحَاٌغ.
در اداىَ از ظؼیق زغاول  1جا  ،4ىیاٌایً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد گّیَُای ىٍغرج در پؼؿكٍاىَ
ازؼاقغه ةَ جؼجیب ٌلاط كّتٌ ،لاط ضػف ،فؼمثُا و جِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی درس ریاضی،
ارائَ قغه اؿث.
جدٍل ( )1هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد ًقاط قَت ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی
ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

1

افؽایف غالكَ داٌفآىّزان ةَ یادگیؼی درس ریاضی

3/053

1/029

2

اغحياد ةَ ٌفؾ داٌفآىّزان ةؼای یادگیؼی درس ریاضی

3/361

0/9961

ردیف
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اداهِ جدٍل ( )1هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد ًقاط قَت ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی
ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

فؼاُو ٌيّدن اظالغات ةیكحؼ ةؼای ىػهيان در ىّرد ظنّمیات رفحاری
داٌفآىّزان
افؽایف جٍّع فػانیثُای یاددُی -یادگیؼی درس ریاضی ةؼای
داٌفآىّزان
افؽایف اٌایؽه داٌفآىّزان در یادگیؼی درس ریاضی

3/553

0/9070

3/269

0/9627

3/130

0/9676

6

افؽایف ٌاؼش ىذتث داٌفآىّزان ةَ درس ریاضی

3/230

0/9846

7

افؽایف جيایم داٌفآىّزان ةَ امالح ٌاؼش ظّد در یادگیؼی ریاضی
افؽایف قٍاظث ىػهيان از قیّهُای دیاؼ ارزقیاةی ىاٌٍغ پّقَ کار،
ؿٍسف ىكاُغهای
کاُف واةـحای داٌفآىّز ةَ ىػهو در یادگیؼی درس ریاضی

3/200

1/074

3/369

1/042

3/115

1/185

10

کاُف پغیغه جلهب ةیً داٌفآىّزان

3/215

1/120

11

کاُف اضعؼاب اىحضان ریاضی در داٌفآىّزان
کاُف فكارُای رواٌی داٌفآىّز ةَ غهث کـب ٌيؼه کو در درس
ریاضی
افؽایف جّزَ ةیكحؼ ةَ جفاوتُای فؼدی داٌفآىّزان

3/383

0/9629

3/576

1/055

3/361

1/011

ردیف
3
4
5

8
9

12
13

گّیَُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّت ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی

اظالغات زغول (ٌ )1كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ کاُف اضعؼاب
اىحضان ریاضی در داٌفآىّزان ()3/84؛ کاُف فكارُای رواٌی داٌفآىّز ةَ غهث کـب ٌيؼه کو در
درس ریاضی ( )3/58و افؽایف اظالغات ىػهيان در ىّرد ظنّمیات رفحاری داٌفآىّزان ،ىاٌٍغ
ىكارکث در فػانیثُای گؼوُی ( )3/55ةَ دنیم اؿحفاده از ارزقیاةی جّمیفی ىیةاقغ .در ىلاةم،
کيحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ افؽایف غالكَ داٌفآىّزان ةَ یادگیؼی درس ریاضی (،)3/05
کاُف واةـحای داٌفآىّز ةَ ىػهو در یادگیؼی درس ریاضی ( )3/12و افؽایف اٌایؽه داٌفآىّزان
در یادگیؼی (ٌ )3/13اقی از ةَکارگیؼی ارزقیاةی جّمیفی ىیةاقغ.
جدٍل ( )2هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد ًقاط ضعف ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی
ردیف
1
2
3
4
5

گّیَ ُای ىؼةّط ةَ ٌلاط ضػف ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی

ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

جؼاکو ةاالی داٌفآىّز در کالس
کيتّد وؿایم و جسِیؽات آىّزقی ىّزّد در ىغارس
ةَروز ٌتّدن وؿایم و جسِیؽات آىّزقی ىّزّد در ىغارس
غغم درك کافی ةؼظی از ىػهيان از فهـفَ و ىاُیث ارزقیاةی جّمیفی
ىتِو و کهی ةّدن ةؼظی غتارات کارٌاىَ جّمیفی کَ ىّزب غغم درك
درؿث ىػهيان از آن ىیقّد

4/30
3/753
3/707
3/661

0/9288
1/064
1/074
0/8853

3/723

0/9565
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اداهِ جدٍل ( )2هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد ًقاط ضعف ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی

ردیف
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

گّیَ ُای ىؼةّط ةَ ٌلاط ضػف ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی
غغم درك درؿث ةؼظی از ىغیؼان ىغارس از فهـفَ و ىاُیث ارزقیاةی
جّمیفی
غغم ىِارت ةؼظی از ىػهيان در ؿاظث و اؿحفاده از اةؽارُای ارزقیاةی
جّمیفی (آزىّنُای غيهکؼدی)
غغم ىِارت ةؼظی از ىػهيان در اؿحفاده از روشُای ارزقیاةی جّمیفی
(ظّدؿٍسیُ ،يـاالنؿٍسی)
غغم آقٍایی کافی ةؼظی از ىػهيان ةا روشُای فػال جغریؾ کَ ةا
ارزقیاةی جّمیفی درُوجٍیغه اؿث
جأکیغ ةیف از اٌغازه ةؼ ىضحّای کحابُای درؿی و کوجّزِی ةَ
فػانیثُای جؼةیحی
دقّار ةّدن ازؼای ارزقیاةی جّمیفی در کالسُای چٍغپایَ
ٌاکافی ةّدن ىٍاةع ةؼای آقٍایی ىػهيان ةا فهـفَ ،اُغاف و روشُای
ارزقیاةی جّمیفی
اٌسام ةعكی از جکانیف درؿی داٌفآىّزان جّؿط وانغیً آنُا
فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ ةؼای ىػهيان کواٌایؽه در اٌسام وظایف امهی آنُا
کهی ةّدن ىالكُای ارزقیاةی جّمیفی و فؼاُو قغن زىیٍَ ةؼای
داٌفآىّزان کوکار
از ةیً رفحً صؾ ركاةث در ىیان داٌفآىّزان
غغم اٌایؽه کافی ةؼظی از ىػهيان ةؼای ازؼای مضیش و کاىم ارزقیاةی
جّمیفی
غغم ٌظارت ةؼظی از وانغیً ةؼ فػانیث ُای درؿی فؼزٌغان در ىٍؽل ةَ
دنیم اظيیٍان از كتّنی آنُا
کيتّد ىػهو ىحعنل ةؼای آىّزش ریاضی در دوره اةحغایی
غغم جٍاؿب ىضحّای کحابُای ریاضی ةا قیّهُای ارزقیاةی جّمیفی
کيتّد زىان آىّزش کَ ىّزب غغم پؼداظحً ةَ فػانیثُای ىكارکحی
داٌفآىّزان ىیقّد
اغحلاد اغهب وانغیً ةَ آزىّنُای ىغاد-کاغػی و ارزقیاةی کيی
زیاد ةّدن ىعانب کحاب ریاضی
ىكعل ٌتّدن صغ و ىؼز ةیً ىلّنَُای ارزقیاةی جّمیفی (غانی،
ظیهیظّب و)...
غغم ؿعثگیؼی در ارجلای پایَ داٌفآىّزان ضػیف در درس ریاضی
وكثگیؼ ةّدن جکيیم فؼمُای ارزقیاةی جّمیفی درس ریاضی

ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

3/607

0/9523

3/569

0/9639

3/569

0/9312

3/453

0/8814

3/846

0/9601

4/223

0/9339

3/638

0/9961

3/607
3/476

1/074
1/162

3/861

0/8957

3/753

1/093

3/753

0/8809

3/869

0/9755

3/861
3/853

1/039
0/9891

4/015

0/8803

4/30
4/20

0/7741
0/8389

4/023

0/8302

4/130
4/061

0/8661
1/009
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اظالغات زغول (ٌ )2كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ جؼاکو ةاالی
داٌفآىّز در کالس () 4/30؛ غغم اغحلاد اغهب وانغیً ةَ ارزقیاةی جّمیفی و اغحلاد ةَ آزىّنُای
کالؿیک (ىغاد-کاغػی) ( )4/30و صسو زیاد کحابُای ریاضی در دوره دةـحان ةَ غٍّان یکی از
ىّاٌع کار ارزقیاةی جّمیفی ةَمّرت ةِیٍَ ( )4/22ىیةاقغ .در ىلاةم ،کيحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب
ىؼةّط ةَ فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ ةؼای ىػهيان کواٌایؽه ةؼای قاٌَ ظانی کؼدن از اٌسام وظایف
ظّد()3/48؛ غغم آقٍایی کافی ةؼظی از ىػهيان ةا روشُای فػال جغریؾ و ٌیؽ ارزقیاةی
جّمیفی()3/45؛ غغم ىِارت کافی ةؼظی از ىػهيان در اؿحفاده از ؿایؼ روشُای ارزقیاةی
جّمیفی(ظّدؿٍسیُ ،يـاالن ؿٍسی و )...ةؼای درس ریاضی؛ و ٌیؽ غغم ىِارت کافی ةؼظی از
ىػهيان در ؿاظث و اؿحفاده از اةؽارُای ارزقیاةی جّمیفی (آزىّنُای غيهکؼدی ،پّقَکار و)...
ةَظّر ىكحؼك ( )3/57ىیةاقغ.
جدٍل ( )3هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد فزصتّای ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی
ردیف

گّیَُای ىؼةّط ةَ فؼمثُای ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی

ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

افؽایف ىعانػَ ریاضی ظارج از کحاب جّؿط داٌفآىّزان
افؽایف غالكَ و جػِغ ىػهيان ةَ فػانیثُای آىّزقی
جلّیث رؿیغگی ةَ داٌفآىّزان ةا ٌیازُای ظاص یادگیؼی
افؽایف ٌلف فػال داٌفآىّزان در زىیٍَ ارجلا و ةِـازی ظّد
افؽایف روصیَ ىكارکث در ةیً داٌفآىّزان ةؼای فػانیثُای کالؿی
زىیٍَ ةؼای قکّفا قغن ظالكیث داٌفآىّزان
افؽایف روصیَ ىـئّنیثپػیؼی در ةیً داٌفآىّزان در کالس
ایساد و جلّیث دوؿحی پایغار ةیً داٌفآىّز و ىػهو
افؽایف جفکؼ اٌحلادی در ةیً داٌفآىّزان
افؽایف ارجتاط ُغفيٍغ اونیای داٌفآىّزان ةا ىػهو

3/023
3/061
3/161
3/361
3/615
3/246
3/346
3/538
3/330
3/238

1/102
1/047
1/153
0/9065
0/8925
1/064
0/9781
0/9162
1/052
1/091

اظالغات زغول (ٌ )3كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ افؽایف روصیَ
ىكارکث ةیً داٌفآىّزان ةؼای فػانیثُای کالؿی ()3/62؛ ایساد دوؿحی پایغار ةیً داٌفآىّز و
ىػهو ()3/54؛ و افؽایف ٌلف فػال داٌفآىّزان در زىیٍَ ارجلا و ةِـازی ظّد در درس
ریاضی( )3/36ىیةاقغ .در ىلاةم ،کيحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ افؽایف ىعانػَ ریاضی ظارج
از کحاب درؿی جّؿط داٌفآىّزان در آیٍغه ()3/02؛ افؽایف غالكَ و جػِغ ىػهيان ةَ فػانیثُای
آىّزش ریاضی ()3/06؛ و اىکان رؿیغگی ةَ داٌفآىّزان ةا ٌیازُای ظاص یادگیؼی در درس ریاضی
( )3/16ىیةاقغ.
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جدٍل ( )4هیاًگیي ٍ اًحزاف استاًدارد تْدیدّای ارسشیابی تَصیفی در درس ریاضی
گّیَ ُای ىؼةّط ةَ جِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی در درس ریاضی

ىیاٌایً

اٌضؼاف
اؿحاٌغارد

کو قغن اظاغث داٌفآىّزان از ىػهو
کاُف غغانث در ؿٍسف غيهکؼد داٌفآىّزان
کاُف یادگیؼی داٌفآىّزان در درس
غغم وزّد ٌيؼه ةؼای ىلایـَ دكیق ةیً داٌفآىّزان ازٌظؼ ىیؽان
یادگیؼی و پیكؼفث
ارجلای ةؼظی از داٌفآىّزان ةَ پایَ ةاالجؼ غهیرغو ٌیاز آنُا ةَ جکؼار
پایَ جضنیهی
کوکاری آىّزقی داٌفآىّزان
پاییً آىغن کارایی ىػهيان و کیفیث آىّزش ةَ غهث زيػیث زیاد
داٌفآىّزان در کالس
ةیجفاوت قغن داٌفآىّزان ٌـتث ةَ جکانیف درؿی و یادگیؼی
افؽایف افث یادگیؼی و داىً زدن ةَ کوؿّادی داٌفآىّزان

3/469
3/707
3/400

1/121
1/109
1/131

3/953

0/9471

3/892

0/9420

3/653

0/9938

3/638

1/011

3/661
3/800

0/9689
1/029

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اظالغات زغول (ٌ )4كان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ غغم وزّد ٌيؼه ةؼای
ىلایـَ دكیقجؼ ةیً داٌفآىّزان ةؼای جكعیل ىیؽان یادگیؼی و پیكؼفث آنُا در درس ریاضی
()3/95؛ ارجلای ةؼظی از داٌفآىّزان ةَ پایَ ةاالجؼ غهیرغو ٌیاز آنُا ةَ جکؼار پایَ جضنیهی ()3/89؛
و افؽایف افث یادگیؼی و داىً زدن ةَ کوؿّادی داٌفآىّزان ( )3/80ىیةاقغ .در ىلاةم ،کيحؼیً
ىیاٌایً ةَجؼجیب ىؼةّط ةَ کاُف یادگیؼی داٌفآىّزان در درس ریاضی ()3/40؛ کاُف اظاغث
داٌفآىّزان از ىػهو ةَ دنیم ةؼكؼاری رواةط ميیيی ةا آنُا ()3/47؛ و کاُف کارایی ىػهيان و
کیفیث آىّزش ةَ غهث زيػیث زیاد داٌفآىّزان در کالس ( )3/64ىیةاقغ.
در زغول ( ،)5قاظلُای جّمیفی ُؼ چِار ىؤنفَ (كّتُا ،ضػفُا ،فؼمثُا و جِغیغُا) ارائَ
قغه اؿث.
جدٍل ( )5شاخصّای تَصیفی هؤلفِّا

ىؤنفَُا

صسو ٌيٌَّ

ىیاٌایً

اٌضؼاف اؿحاٌغارد

ظعای ىػیار
ىیاٌایً

كّتُا

130

3/33

0/74

0/65

ضػفُا

130

3/83

0/52

0/46

فؼمثُا

130

3/29

0/77

0/68

جِغیغُا

130

3/69

0/75

0/66
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اظالغات ىٍغرج در زغول (ٌ )5كان ىیدُغ ةیكحؼیً و کيحؼیً ىیاٌایً ةَجؼجیب ةَ
ىؤنفَُای ضػفُا و فؼمث ُا ىؼةّط اؿث .از ظؼف دیاؼ ،ىلادیؼ ظعای ىػیار ىیاٌایً ٌـتح ًا
کّچک ٌكان ىیدُغ کَ ةیً ٌيٌَّ ىّرد ىعانػَ و زاىػَای کَ ٌيٌَّ از آن اٌحعاب قغه ،جفاوت
ٌاچیؽی وزّد دارد.
ةَ ىٍظّر ىلایـَ ىیاٌایً ىؤنفَُا و جػییً ؿعش ىػٍیداری آنُا ،از آزىّن  ،tاؿحفاده قغه کَ
ٌحایر آن در زغول  6ارائَ قغه اؿث.
جدٍل ( )6خزٍجی آسهَى t

ىلغار t

درزَ آزادی

ىیاٌایً
ىكاُغهقغه

جفاوت ىیاٌایً

ؿعش
ىػٍیداری

كّتُا

5/09

129

3/33

0/329

0/0001

ضػفُا

18/32

129

3/83

0/839

0/0001

فؼمثُا

4/30

129

3/29

0/293

0/0001

جِغیغُا

3/69

129

3/69

0/754

0/0001

ىؤنفَُا

ظتق یافحَُای زغول (ٌ ،)6حایر آزىّن ( )tصاکی از آن اؿث کَ ةا اظيیٍان  95درمغ ىیجّان
گفث کَ ةیً ( )tىكاُغه قغه و ىالك ىّرد ٌظؼ در ؿعش  P<0/0001ةؼای ُؼ چِار ىؤنفَ ،جفاوت
ىػٍیداری وزّد دارد .ةَ غتارت دیاؼ ،ةیً ٌظؼات ىػهيان و ىیاٌایً فؼضی زاىػَ (غغد ؿَ) کَ ةَ
غٍّان پاراىحؼ (ىیاٌایً) زاىػَ در ٌظؼ گؼفحَ قغه اؿث ،جفاوت ىػٍیداری وزّد دارد.
ةَىٍظّر جػییً قغت كّتُا ،ضػفُا ،فؼمثُا و جِغیغُا از ٌااه پاؿطدٍُغگانٌ ،يؼه جياىی
ؿؤالُایی کَ ةؼای ؿٍسف ُؼکغام از ىؤنفَُا در ٌظؼ گؼفحَ قغه ةّد ،ةاُو زيع گؼدیغ و ؿپؾ
ىسيّع ٌيؼات ةَ چِار ٌلعَ ةؼش ،ةَ قؼح زغول قياره ( )7جلـیو گؼدیغ.
جدٍل (ً )7قطِ بزشّای ّزکدام اس هؤلفِّای هَرد هطالعِ

ىؤنفَُا

جػغاد
ؿؤال

صغاكم
ٌيؼه

صغاکذؼ
ٌيؼه

ٌلعَ ةؼش
یک

ٌلعَ ةؼش
دو

ٌلعَ ةؼش
ؿَ

ٌلعَ ةؼش
چِار

كّتُا
ضػفُا
فؼمثُا
جِغیغُا

13
26
10
9

13
26
10
9

65
130
50
45

16/25
32/5
12/5
12/25

32/5
65
25
22/5

48/75
97/5
37/5
33/75

65
130
50
45

در زغول ( ،)7ؿحّن اول ،ىؤنفَُای ىّرد ىعانػَ؛ ؿحّن دوم ،جػغاد ؿؤالُای ىّرداؿحفاده در
پؼؿكٍاىَ ةؼای ؿٍسف ُؼ ىؤنفَ؛ ؿحّن ؿّم ،صغاكم ٌيؼه؛ و ؿحّن چِارم ،صغاکذؼ ٌيؼه اؿث.
الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ُؼ یک از ؿؤالُای پؼؿكٍاىَ در یک ىلیاس پٍردرزَای ظیهیزیاد ،زیاد،
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جاصغودی ،کو و ظیهیکو ،ىّرد ؿٍسف كؼار گؼفحَاٌغ .ؿحّنُای پٍسو انی ُكحوٌ ،لاط ةؼش ةؼای
ُؼ ىؤنفَ اؿث کَ صامم جلـیو صغاکذؼ ٌيؼه ةؼ چِار ىیةاقٍغ.
ایً کَ چٍغ درمغ از پاؿطدٍُغگان در داىٍَ ُؼکغام از ٌلاط ةؼش كؼار ىیگیؼٌغ ،در زغول
قياره (ٌ ) 8يایف داده قغه اؿث .الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ایً درمغُا ةَمّرت درمغ جؼاکيی ٌكان
داده قغهاٌغ.
جدٍل (ً )8وایش درصد تزاکوی پاسخدٌّدگاى در ّزکدام اس ًقاط بزش

ىؤنفَُا

ٌلعَ ةؼش یک()%

ٌلعَ ةؼش د ()%

ٌلعَ ةؼش ؿَ ()%

ٌلعَ ةؼش چِار()%

كّتُا
ضػفُا
فؼمثُا
جِغیغُا

0/78%
0%
0%
0/78%

10%
2/30%
11/53%
15/38%

67/7%
44/61%
80%
77/69%

100%
100%
100%
100%

یافحَُای زغول (ٌ )8كان ىیدٍُغ کَ صغود  %32از پاؿطدٍُغگان در ٌلعَ ةؼش چِارم كؼار
ىیگیؼٌغ و ٌيؼه ةاالیی را کـب کؼدهاٌغ (ؿعؼ اول ،كّتُا) .ةغیً ىػٍی کَ  %32از پاؿطدٍُغگان
ةؼ ایً غلیغه ُـحٍغ کَ كّتُای پیفروی ارزقیاةی جّمیفی ،ةا درزَ ةاالیی از اظيیٍان ،زؽو
كّتُای ایً ارزقیاةی ةَقيار ىیروٌغ .ایً ٌکحَ در ىّرد ضػفُا ٌیؽ ىنغاق دارد ،ةا ایً جفاوت کَ
ةیف از ٌیيی از پاؿطدٍُغگان (صغود  )%55اظِار ٌيّدهاٌغ کَ ضػفُای فؼاروی ارزقیاةی
جّمیفی ،ةا درزَ ةاالیی از اظيیٍان ،زؽو ضػفُای ارزقیاةی جّمیفی ةَ قيار ىیروٌغ .وضػیث
فؼمثُا و جِغیغُا جلؼیتاً قتیَ ةَُو ُـحٍغ ،صغود  %20از پاؿطدٍُغگان ُو ةؼای فؼمثُا و
ُو ةؼای جِغیغُا در ٌلعَ ةؼش چِارم كؼار گؼفحَاٌغ .ةغیً ىػٍی کَ صغود  %20از پاؿطدٍُغگان
اةؼاز داقحَاٌغ ىّارد ىعؼحقغه زؽو فؼمثُا و جِغیغُای پیفروی ارزقیاةی جّمیفی كهيغاد
ىی قٌّغ .الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ایً درمغُا از جفاوت ةیً درمغُای ٌلعَ ةؼش ؿّم و چِارم صامم
قغه اؿث.
بحث ٍ ًتیجِگیزی
یافحَ ُا ٌكان دادٌغ کَ ارزقیاةی جّمیفی ،دارای ٌلاط كّت فؼاواٌی اؿث کَ از ایً ىیان ىیجّان ةَ
چٍغ ىّرد از ىِوجؼیً آنُا اززيهَ کاُف اضعؼاب اىحضان ریاضی در داٌفآىّزان؛ کاُف
فكارُای رواٌی روی داٌف آىّزان ةَ غهث جؼس از کـب ٌيؼه کو در درس ریاضی؛ افؽایف اظالغات
ىػهيان در ىّرد ظنّمیات رفحاری داٌفآىّزان ىاٌٍغ ىكارکث در فػانیثُای گؼوُی؛ افؽایف
اغحياد ةَ ٌفؾ در داٌفآىّزان ةؼای یادگیؼی درس ریاضی؛ ىّرد جّزَ كؼار دادن جفاوتُای فؼدی
داٌفآىّزان؛ و افؽایف قٍاظث ىػهيان از ؿایؼ قیّهُا یا اةؽارُای ارزقیاةی (پّقَ کار ،ؿٍسف
ىكاُغهای ،کار غيهی و )...اقاره ٌيّد.
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یافحَُای ایً پژوُف در ظنّص كّتُای ارزقیاةی جّمیفی ةا ٌحایر پژوُف اةؼاُیيی
دیٍاٌی( ،)1387ظّشظهق و پاقاقؼیفی ( ،)1385زيكیغی و ُيکاران ( )1396و اصيغپّری و
قیطزادهجکاةی ( )1396کَ ٌكان دادٌغ ازؼای ظؼح ارزقیاةی جّمیفی ،زىیٍَ ىٍاؿب را ةؼای افؽایف
ةِغاقث رواٌی ،کاُف اضعؼاب و اؿحؼس ،افؽایف صؾ ُيکاری و ىكارکث گؼوُی ،صػف فؼٍُگ
ةیـثگؼایی ،ةِتّد کیفیث فؼآیٍغ یاددُی-یادگیؼی ،کاُف ركاةثُای ٌاؿانو ،جلّیث اصـاس
ىـئّنیث و نػتةعف ةّدن یادگیؼی درس ریاضی ةؼای داٌفآىّز ،فؼاُو کؼده اؿثُ ،وؿّ
ىیةاقغ.
از دالیم کاُف اضعؼاب اىحضان در ةیً داٌفآىّزان در رویکؼد ارزقیاةی جّمیفی ىیجّان ةَ
ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد :اول ایًکَ فهـفَُ ،غف و فػانیث ارزقیاةی پیكؼفث جضنیهی از ؿٍسف از
یادگیؼی 1ةَ ؿٍسف ةؼای یادگیؼی 2و ؿٍسف ةَغٍّان یادگیؼی 3جغییؼ ىییاةغ .در ارزقیاةی
جّمیفی ،ارزقیاةی ،صهلَای از صهلَُای ىِو فؼآیٍغ یاددُی-یادگیؼی اؿث ،در ظّل فؼآیٍغ
آىّزش اٌسام ىیپػیؼد و چٍانکَ داٌف آىّز در ظی ایً فؼآیٍغ ةٍا ةَ ُؼ دنیهی ٌحّاٌغ از غِغه
وظایف و اٌحظارات ةؼآیغ ىی جّاٌغ در زىان و فؼمث دیاؼی ٌـتث ةَ زتؼان آن اكغام ٌيایغ .دوم ،در
ارزقیاةی جّمیفی ،جفاوتُای ىّزّد صامم از ارزقیاةی ةَمّرت کيی و دكیق ةیان ٌيیقّد؛ ةهکَ
ٌحایر ارزقیاةی ةَمّرت ىلّنَُای جّمیفی ةیان ىیقّد کَ در آن ،جفاوت در غيهکؼد داٌفآىّزان
چٍغان ىكعل ٌيیقّد؛ نػا ضؼورجی ةؼای ىلایـَُای دكیق ةیً داٌفآىّزان وزّد ٌغارد و
درٌحیسَ اضعؼاب داٌفآىّزان کاُف ىییاةغ .ارزقیاةی جّمیفی ىّزب کاُف فكارُای رواٌی روی
داٌفآىّزان ةَ غهث جؼس از کـب ٌيؼه کو در درس ریاضی ىیقّد؛ ةؼغکؾ رویکؼد ارزقیاةی
کيی کَ در آن ،داٌف آىّزان ظّد را ةا ُيغیاؼ و یا اغهب ىػهيان ،آنُا را ةاُو ىلایـَ ىیکٍٍغ و
ةؼظی از وانغیً از فؼزٌغان ،اٌحظار کـب ٌيؼهُای ةاال دارٌغ؛ در رویکؼد جّمیفی ،ىیؽان یادگیؼی و
پیكؼفث داٌفآىّزان ٌَ ةَمّرت ٌيؼه ةهکَ ةَمّرت ىلّنَُای جّمیفی (ظیهیظّب ،ظّبٌ ،یاز ةَ
جالش ةیكحؼ) گؽارش ىیقّد .ةَ غٍّانىذال ،ىيکً اؿث چٍغ ٌفؼ داٌفآىّز در جّاٌایی یادگیؼی
ىضحّای ریاضی یا ةَکارگیؼی آىّظحَُای ریاضی در ىّكػیثُای غيهی ةا یکغیاؼ جفاوتُایی
داقحَ ةاقٍغ ،اىا جّؿط ىػهو در یکی از ظتلات ىلّنَُای جّمیفی كؼار گیؼٌغ؛ ةَغتارتدیاؼ،
جفاوتُای زؽئی آنُا در یادگیؼی ىضحّای درسٌ ،اپغیغ ىیقّد.
ُيچٍیً یافحَ ُا ٌكان داد کَ ارزقیاةی جّمیفی ضيً ایً کَ دارای ٌلاط كّت فؼاواٌی اؿث،
ةا ضػفُای ىحػغدی ٌیؽ در ازؼا ُيؼاه اؿث .از ىِوجؼیً ضػفُا ىیجّان ةَ ایً ىّارد اقاره ٌيّد:
جؼاکو ةاالی داٌف آىّزان در کالس؛ غغم اغحلاد اغهب وانغیً ةَ ارزقیاةی جّمیفی و اغحلاد ةیكحؼ ةَ
آزىّنُای کالؿیک (ىغاد-کاغػی)؛ صسو زیاد کحابُای ریاضی در دوره دةـحان؛ وكثگیؼ ةّدن
1. Assessment of learning
2. Assessment for learning
3. Assessment as learning
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جکيیم فؼمُای ارزقیاةی جّمیفی جّؿط ىػهيان؛ ىكکمؿازةّدن غغم ؿعثگیؼی در ارجلای پایَ
داٌفآىّزان ضػیف ةَ پایَُای ةاالجؼ در درس ریاضی؛ ایساد اةِام ةؼای داٌفآىّزان و اونیای آنُا
ةَ دنیم ىكعل ٌتّدن صغ و ىؼز ةیً ىلّنَُای ارزقیاةی جّمیفی (غانی ،ظیهیظّب و)...؛ کيتّد
زىان آىّزش ةؼای پؼداظحً ةَ فػانیثُای ىكارکحی داٌفآىّزان در کالس ریاضی؛ و دقّار ةّدن
ازؼای ارزقیاةی جّمیفی در کالسُای چٍغپایَُ .يچٍیً ،در رویکؼد ارزقیاةی جّمیفی ،زىیٍَ
ةؼای داٌفآىّزان کوکار فؼاُو ىیقّد جا آنُا از اٌسام جکانیف ،قاٌَ ظانی کٍٍغ؛ ةؼظی از ىغیؼان
ىغارس و ىػهيان ٍُّز درك مضیضی از فهـفَ و ىاُیث ارزقیاةی جّمیفی ٌغارٌغ؛ غغم و یا کيتّد
ىػهو ىحعنل ةؼای آىّزش ریاضی در دوره اةحغایی یکی از ىّاٌع جضلق کاىم اُغاف ارزقیاةی
جّمیفی اؿث؛ ةؼظی از ىػهيان ٌَ ،در ؿاظث اةؽارُای ارزقیاةی جّمیفی (آزىّنُای غيهکؼدی،
پّقَ کار و )...ةؼای درس ریاضی ىِارت کافی دارٌغ و ٌَ در اؿحفاده از ؿایؼ روشُای ارزقیاةی
جّمیفی ىاٌٍغ ظّدؿٍسیُ ،يـاالنؿٍسی و...؛ ارزقیاةی جّمیفی ،صؾ ركاةث در ىیان
داٌفآىّزان را کاُف داده و جأکیغ ةیف از اٌغازه ةؼ ىضحّای کحابُای درؿی ریاضی ،ؿتب
کوجّزِی ىػهيان ةَ فػانیثُای غهيی و جؼةیحی (ٌلفپػیؼی ازحياغی ،ورزش ،کارُای گؼوُی
ىاٌٍغ روزٌاىَ دیّاری و )...قغه اؿث.
یافحَُای ایً پژوُف ةا ٌحایر ىعانػات ظّشظهق و پاقاقؼیفی ( )1385و کكحیآرا و
ُيکاران( )1392کَ گؽارش کؼدهاٌغ ىاُیث ارزقیاةی جّمیفی ٍُّز ةؼای ىػهيان ،وانغیً و
داٌفآىّزان چٍغان ىكعل ٌیـثُ ،يعّاٌی دارد .غالوه ةؼ ایً ،یافحَُای پژوُف صاضؼ ةا ٌحایر
پژوُف صیغری ( )1388و ةیؼاىی و ُيکاران ( )1395در ظنّص جؼاکو ةاالی داٌفآىّز در کالس
ىٍعتق ىیةاقغ .ازؼای ارزقیاةی جّمیفی ةَ دنیم جؼاکو ةاالی داٌفآىّز در کالس؛ صسو زیاد
کحاب ریاضی پایَ چِارم در دوره دةـحان؛ جػغد و وكثگیؼ ةّدن جکيیم فؼمُای ارزقیاةی؛ کيتّد
زىان آىّزش ةَغٍّان یکی از ىّاٌع پؼداظحً ةَ فػانیثُای ىكارکحی داٌفآىّزان در کالس؛ و
ىكکم ةّدن ازؼای ارزقیاةی جّمیفی درس ریاضی در کالسُای چٍغپایَ ،کار را ةؼای ىػهيان،
دقّار ٌيّده اؿث .ىػهيان اذغان ٌيّدهاٌغ کَ دالیم فّق ،ازؼای ارزقیاةی جّمیفی را ةا ىكکم
ىّازَ ٌيّده اؿث .آٌچَ ىـهو اؿث ایً اؿث کَ اگؼ ارزقیاةی جّمیفی ةَدرؿحی و ةَظّر ٌـتحاً
کاىم ازؼا قّد ،در ىلایـَ ةا ارزقیاةی ةَ قیّه کيی ،وكث ةیكحؼی را ىیظهتغُ .يچٍان کَ در ةاال
اقاره قغ ،در رویکؼد ارزقیاةی جّمیفی ،جفاوتُای فؼدی داٌفآىّزان ،ةیكحؼ نضاظ ىیقّد؛
ةغیً ىػٍی کَ داٌفآىّزان ةَجٍاؿب جّاٌاییُای ظّد یاد ىیگیؼٌغ و ارزقیاةی ىیقٌّغ کَ ایً
ظّد ىـحهؽم زىان اؿث .صسو ةاالی کحاب ریاضی ىیجّاٌغ ازؼای ةِیٍَ ارزقیاةی جّمیفی را ةا
ىضغودیث ىّازَ ؿازد .ایً ىّضّع ىّزب ىیقّد جا ىػهو جضث فكار كؼار گیؼد جا ُيَ ىضحّای
کحاب درؿی را جغریؾ ٌيایغ .ایً ظّد ؿتب ىیقّد جا ىػهو ،کيحؼ ةحّاٌغ ةَ پؼورش ؿایؼ
ىِارتُای ىِو و ىّرد ٌیاز داٌفآىّزان ىاٌٍغ ىِارت چاٌَّ یادگؼفحً و چاٌَّ ارجتاط ةؼكؼار کؼدن
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ةا دیاؼان ةپؼدازد .ایً ٌکحَ در ىغارس روؿحا کَ کالسُا ةَمّرت چٍغپایَ جكکیم و اداره ىیقٌّغ،
ةیكحؼ ىكِّد اؿث.
یافحَُا ُيچٍیً ٌكان داد کَ ارزقیاةی جّمیفی ،فؼمثُای ىحػغدی را در ارزقیاةی پیكؼفث
جضنیهی ایساد ٌيّده اؿث .اززيهَ ىِوجؼیً ایً فؼمثُا ىیجّان ةَ افؽایف روصیَ ىكارکث ةیً
داٌفآىّزان در کالس درس ریاضی؛ ایساد راةعَ دوؿحی ةیً داٌفآىّز و ىػهو؛ افؽایف ٌلف فػال
داٌف آىّزان در زىیٍَ ارجلا و ةِـازی ظّد در درس ریاضی؛ افؽایف روصیَ ىـئّنیثپػیؼی در ةیً
داٌفآىّزان در کالس درس؛ افؽایف جفکؼ اٌحلادی در ةیً داٌف آىّزان در کالس درس؛ و قکّفا
قغن ظالكیث داٌف آىّزان در درس اقاره ٌيّد .ارزقیاةی جّمیفی ىّزب افؽایف روصیَ ىكارکث
ةیً داٌفآىّزان در کالس ریاضی ىیقّد .یکی از ىِوجؼیً ویژگیُای ارزقیاةی جّمیفی ایً اؿث
کَ داٌفآىّز ةایغ ةَزای ی ةؼؿغ کَ ىـئّنیث یادگیؼی ظّد را ةؼغِغه گؼفحَ و ةؼ آن ٌظارت داقحَ
ةاقغ .ةغیً ىػٍی ،وی ةَزایی ىیرؿغ کَ كّتُا و ضػفُای یادگیؼی ظّد را جضهیم ىیٌيایغ و
ؿپؾ ةؼای جلّیث كّتُا و زتؼان ضػفُا ةؼٌاىَریؽی و جالش ىیٌيایغ .گػقحَ از ایًُ ،يچٍان
کَ كتالً ةضخ قغ در ارزقیاةی از پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ،ارزقیاةی از «ارزقیاةی از
یادگیؼی» ةَ «ارزقیاةی ةؼای یادگیؼی» و «ارزقیاةی ةَ غٍّان یادگیؼی» جغییؼ ىییاةغ .ازایًرو
داٌفآىّزان ىـئّنیث ٌظارت ةؼ یادگیؼی ظّد را ةؼ غِغه ىیگیؼٌغ ،ایًکَ چَ چیؽُایی یاد
گؼفحَاٌغ ،یادگیؼیُا ةا چَ کیفیحی مّرت گؼفحَ اؿث و ضػفُای یادگیؼی کغاىٍغ؛ كغم ةػغی در
ایً فؼآیٍغ ایً اؿث کَ داٌفآىّز جػییً ىیکٍغ ،ىؼصهَ ةػغی در یادگیؼی چیـث .ةَظّرکهی،
جالش داٌفآىّزان (فؼآیٍغ) ُياٌٍغ ىّفلیث (فؼآورده) آنُا ارزقيٍغ اؿث .ایً اىؼ ىّزب افؽایف
ٌلف فػال داٌف آىّزان در زىیٍَ ارجلا و ةِـازی ظّد در آىّظحً درس ریاضی و ٌیؽ افؽایف روصیَ
ىـئّنیثپػیؼی در ةیً آنُا ىی قّد .ارزقیاةی جّمیفی ىّزب ایساد راةعَ دوؿحی ةیً داٌفآىّز
و ىػهو ىی قّد .ةؼغکؾ قیّه ارزقیاةی کيی کَ در آن ،اىحضان ىػيّالً در پایان یک دوره آىّزش و
ظارج از فؼآیٍغ آىّزش و ةَمّرت رؿيی ةَ ازؼا درىیآیغ ،در رویکؼد ارزقیاةی جّمیفی ،ارزقیاةی
و آىّزش درُو جٍیغهاٌغ؛ ارزقیاةی ةَ زىان ظاص ىضغود ٌيیقّد ةهکَ در کم زؼیان یادگیؼی ،در
فػانیثُای ظارج از کالس و در ىضیط زٌغگی زؼیان دارد؛ و از ُيَ ىِوجؼ ،ارزقیاةی از صانث
رؿيی ظارج قغه و ةَمّرت غیؼرؿيی در فؼآیٍغ آىّزش و ظّل ؿال جضنیهی مّرت ىیپػیؼد؛
درٌحیسَ ،راةعَ ةیً ىػهو و قاگؼد ،ةیكحؼ ،صانث غیؼرؿيی ةَ ظّد ىیگیؼد و داٌفآىّزان از
اىحضان و پیاىغُای آن ُؼاؿی ٌغارٌغ کَ ایً در ٌِایث ةَ ةِغاقث رواٌی داٌفآىّزان کيک
ىیٌيایغ.
یافحَُا در ظنّص جِغیغُای ارزقیاةی جّمیفی ٌكان داد کَ ارزقیاةی جّمیفی ىیجّاٌغ
جِغیغُایی را ةؼای ارزقیاةی پیكؼفث جضنیهی ةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ؛ از زيهَ ایً جِغیغُا ىیجّان
ةَ غغم وزّد ٌيؼه ةؼای ىلایـَ دكیقجؼ ةیً داٌفآىّزان ةؼای جكعیل ىیؽان یادگیؼی و پیكؼفث
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آنُا در درس ریاضی؛ داىً زدن ةَ کوؿّادی داٌفآىّزان ةَ دنیم ؿِّنث در ارجلای ةؼظی از
داٌفآىّزان ةَ پایَُای ةاالجؼ غهیرغو ایً کَ آنُا پیفٌیازُای اؿاؿی را کـب ٌکؼدهاٌغ؛
ةیجفاوت قغن ةؼظی از داٌفآىّزان ٌـتث ةَ فػانیثُای یادگیؼی درس ریاضی و کاُف غغانث
در ؿٍسف غيهکؼد داٌف آىّزان اقاره ٌيّد .در ظنّص غغم وزّد ٌيؼه ةؼای ىلایـَ دكیقجؼ
داٌفآىّزان ةؼای جكعیل ىیؽان یادگیؼی و پیكؼفث آنُا در درس ریاضی ،اصحياالً یکی از دالیم
ىكعل کؼدن ایً ىّرد ةَ غٍّان جِغیغ ةؼای ارزقیاةی ایً اؿث کَ ذًُ ىػهيان ٍُّز درگیؼ
ارزقیاةی کيی اؿث .آنُا ٍُّز قایغ ةؼ اؿاس رویکؼد کيی ةَ ارزقیاةی و كضاوت در ىّرد
یادگیؼی داٌفآىّزان و پیكؼفث آنُا ىیپؼدازٌغ و ؿپؾ در ٍُاام گؽارش ةَ داٌفآىّزان و اونیای
آنُا از ىلّنَُای جّمیفی اؿحفاده ىیٌيایٍغ؛ درمّرجیکَ اگؼ ىػهيان از فؼمُای ارزیاةی،
چکنیـثُا و فؼمُای ىكاُغه زِث اٌػکاس ىیؽان و کیفیث آىّظحَُای داٌفآىّزان ،ةَدرؿحی
اؿحفاده کٍٍغ ،ایً ىكکم ةَ وزّد ٌعّاُغ آىغ .ةَ اغحلاد ىػهيان ،ارزقیاةی جّمیفی ىّزب داىً
زدن ةَ ضػف پایَای داٌفآىّزان ةَ دنیم ؿِّنث در ارجلای آنُا ةَ پایَُای ةاالجؼ ةغون کـب
پیفٌیازُای اؿاؿی ،ىیقّدُ .ؼچٍغ غغم کٍحؼل ایً ىّرد ىیجّاٌغ ٌحایر ٌاىعهّةی را ُو در
کّجاه ىغت و ُو در ةهٍغىغت ةَ ةار آورد ،اىا ایً ىّرد ةیكحؼ ةَ قیّه ازؼای ارزقیاةی ىؼةّط اؿث و
ةَغٍّان یک جِغیغ ذاجی ةؼای ارزقیاةی جّمیفی ىضـّب ٌيیقّد .از ظؼف دیاؼ ،كتم از ازؼای
ارزقیاةی جّمیفی ،ىغارس ةؼای ارجلای غيهکؼد ؿاالٌَ ظّد کَ در درمغ كتّنی داٌفآىّزان ظالمَ
ىیقغ ،ىػيّالً ةَ ىػهيان جّمیَ ىیکؼدٌغ و صحی در ةؼظی ىّارد فكار ىیآوردٌغ جا داٌفآىّزاٌی را
کَ كادر ةَ گػراٌغن آزىّنُا ٌتّدٌغ ،كتّل اغالم ٌيایٍغ؛ ةٍاةؼایً ،ایً ٌکحَ ةَظّر اظحنامی ةَ
ىاُیث ارزقیاةی جّمیفی ىؼةّط ٌيیقّد.
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