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 چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای ارزشیابی  هدف:

آموزان استعداد درخشان در مطلوب در زمینه آموزش دانش

مقطع متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته 

آموزان و معلمین عه تحقیق شامل کلیه دانشاکتشافی است. جام

 استعداد درخشان شهر اصفهان است. 

این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است.  روش:

آموزان و معلمین استعداد عه تحقیق شامل کلیه دانشجام

بخش کیفی  گیری درروش نمونهدرخشان شهر اصفهان است. 

صورت تصادفی ساده  صورت موارد نوعی و در بخش کمی به به

ساختار  ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه است. ابزار گردآوری داده

خراج شده از ساخته است یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق

ها است. روایی در بخش کیفی به روش چک کردن اعضا مصاحبه

وسیله روایی محتوایی، تحلیل و در بخش کمی روایی و پایایی به

یید شده است. برای و تأ ییدی و آلفای کرانباخ بررسیلی تأعام

ها در بخش کیفی از روش تماتیک و در بخش کمی  تحلیل داده

 گروهی استفاده شده است. تک tاز آمار توصیفی و آزمون 

اصول طراحی که نتایج بخش کیفی بیانگر این بود  ها: یافته

 یهاآزموناستفاده از عبارتند از  مطلوب یابیارزش یراهبردها

 یابیارزش ی،کاربرد یابیارزش یی،نها یهاآزمون و مستمر

 توجه بهو  یسازآزمونیاصول فن یت،بر خالق یدکأت ی،ا پروژه

ها لفهؤم ینا یبررس یجنتادر بخش کمی . یقعم یادگیری

 ییاز آزمون نها یرها به غلفهؤم یکه تمام بوده ینکننده ا یانب

بودند و نمونه مورد بررسی معتقد به  یانهباالتر از م یانگینم یدارا

 های خود بودند.استفاده از این اصول در ارزشیابی

هر اصفهان، آموزان استعداد درخشان ش دانش ها: کلید واژه

 راهبردهای ارزشیابی مطلوب، مطالعه ترکیبی

Abstract  
Aim: The aim of this study is designing of 

optimum evaluation strategy among gifted 

students of Isfahan. In order to run the research a 

mix method is applied.  

Method: The research population includes all the 

students and teachers in Isfahan schools for gifted 

students, and the qualitative and quantitative 

sampling methods include typical sampling and 

random ones, respectively. Data collection 

instruments includes semi-structured interview 

and the questionnaire is a researcher-made one. In 

order to evaluate the validity in the qualitative 

segment check member is applied, while in the 

quantitative segment, content validity, conformity 

factor analysis, and α-Kronbach are applied. 

 

Findings:  The results reveal that based on the 

teachers and students' point of view continuous 

exam, final exam, practical exam, projective 

exam, creativity, technical dimension of exams 

and in depth learning are important in evaluation 

of student. in the quantitative segment result 

reveal all special are above average expect of final 

exam.  

 

Key words: gifted students of Esfahan, optimum 

evaluation strategy, mix method study 
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 لهو بیان مسأ مقدمه

 Above) های ویژهچندان دور اعتقاد بر این بود که نخبگان و افراد دارای تواناییدر گذشته نه

Average Ability)  ی رشد کرده و به سرحد های فردی و شخصکا به تواناییبا اتو خود به خود

برای اثبات ادعای خود افراد بزرگی را در تاریخ علم مانند  حامیان این نظریهرسند. شکوفایی می

. با این حال امروزه اندای دریافت نکردهگونه آموزش ویژه که هیچ برندنیوتون، انیشتین و غیره نام می

های نشدن استعدادها و توانایی اند که برای شکوفایی و تلفنتیجه رسیدهبیشتر متخصصین به این 

آموزان های ویژه به این دانشای جز ارایه آموزشچاره (gifted student) استعدادهای درخشان

نظران بر این اعتقاد  حتی برخی از صاحب (. Reis and Renzulli, 2010; Gross, 2015نیست)

هدایت نشود، ممکن است باعث ایجاد  سمت درست ای این افراد بهاستعدادههستند که اگر 

 (.Fonseca, 2011) ناهنجاری و بزهکاری در این افراد شود

ها و آموزان استعداد درخشان مدلمنظور از در کشورهای پیشرو در زمینه آموزش دانش بدین    

جمله ارایه شده است. از آموزان استعداد درخشانبرای آموزش دانشهای درسی متنوعی برنامه

( ارایه شده Enrichment Triad Modelسازی )توان به مدل سه وجهی غنیها میمعروفترین آن

ارایه شده ( Autonomous Learner Model) یادگیرندگان مستقل(، Renzulli,1970) توسط رنزولی

 Integrated) سی( و مدل جامع برنامه درBettsand Kercher, 1981) و کرچر توسط توسط بتس

Curriculum Model )ای جز رویکردهای پرطرفردار در آموزش اشاره کرد که هر کدام در دوره

 .اندودهآموزان استعداد درخشان بدانش

ها در موفقیت بسیاری از این رویکردها و مدل های انجام شده بیانگر عدمحال نتایج پژوهش با این     

. برای نمونه محققین بر این اعتقادند که بسیاری از ه استرخشان بودآموزان استعداد دآموزش دانش

ها درسی حضور دارند که برای آنآموزان استعداد درخشان در کشورهای مختلف در برنامهدانش

 ( را دارد و همین امر باعث ایجاد خستگی یا دل زدگیchallenge) برانگیزی میزان کمی از چالش

(boredom در )استشده  هاآن (Rinnand Bishop, 2015; little, 2012; Lu, Liand Stevens, 

2015; Schmitt, 2009 .) را  استعداد درخشانآموزان ورملی چالش اساسی آموزش دانش

 دانددر تکالیف میها آن درسی در به حرکت در آوردن و استفاده از توان بالقوهتوانایی برنامه عدم

(wormeli, 2007 .)و ( اسمیثSchmitt, 2009عنوان می )دلیل تکالیف سخت و  کند خستگی به

آموزان استعداد درخشان است. برای فرار از همه این های آموزش دانشترین چالش ثقیل یکی از مهم

توان آموزان استعداد برتر نمیگوید که جز استفاده از عالیق و نیازمندی دانشمشکالت لومان می

  (.Lohman, 2006آموزان ارایه کرد )ن دانشروش آموزشی دیگری برای ای

آموزان استعداد درخشان در یادگیری متخصصان به عالیق و نیازهای دانشتوجه  بر همین اساس    

آموزان استعداد درخشان ارایه ( را در آموزش دانشDifferentiationو رویکرد تفکیکی ) منعطف شد
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 ( فرایندcontent) های برنامه درسی یعنی محتواکردند. براساس این رویکرد هر کدام از حیطه

(processو فرآورده ) (productبایست با آمادگی ) (readiness) عالقه (interestو نیم رخ یادگیری ) 

(learning profileدانش ) آموزان همخوان و همسو باشند(Levy, 2008; Heacox, 2002 .)  پس از

نتایج تحقیقات زیادی نشان آموزان استعداد درخشان نشکارگیری این رویکرد در آموزش دا هب

های تحصیلی نیازها و عالیق در بهبود بازده استفاده از این رویکرد و توجهدهنده اثربخشی 

 ;Reis, Betsy, Catherine, Lisa and Burcu, 2011) استبوده آموزان استعداد درخشان  دانش

Swif, 2009; Reis and Renzulli, 2010; Firmender, Reis, Sweeny, 2013; Landis, Reschly, 

2013.) 

اشاره به نحوه در رویکرد تفکیکی ورده آاست. فرفرآورده کیکی  فهای روش تیکی از حیطه    

در قیاس با دیگر عناصر رویکرد تفکیکی مورد  که .(Levy, 2008) داردطمینان از آموختن محتوا ا

های آموزان استعداد درخشان دارای نقصدر آموزش دانشو  توجهی زیادی قرار گرفته است کم

اصول ارایه شده در شیوه ارزیابی از  . بر اساس پیشینه(Nordlund, 2003) زیادی تری است

 دارای تنوع زیادی است. برای نمونه تامیلسون استعداد درخشان آموزانهای دانش آموخته

(Tomlinson, 2000) آموزان بایست براساس سه اصل امور یری دانشگوید که ارزشیابی از یادگمی

 (Nordlund, 2003نورلند) .آموزان و چالش برانگیزی باشدمحسوس، توجه به فهم و درک دانش

آموزان همخوان باشد و به کارگیرنده سطوح باالی االت بایستی با نیازها و عالیق دانشؤگوید س می

برای ارزشیابی  (wormeli, 2007) همچنین ورملیآموزان باشد. های شناختی و فکری دانشفعالیت

کند. همچنین فاکس و را بیان می ها مواردی چون پوشه کار، روبیک و خود ارزیابیاز آموخته

گیری یادگیری هایی چون اندازهآموزان ویژگی( برای سنجش دانشfox, 2011 Hofmanandهافمن)

آموزان را بیان سلط و تفکر در سطوح باالی دانشسوی ت های بهدهنده گام آموزان، نشانعمیق دانش

 در تحقیقی اصول طراحی ارزشیابی آموزشی را شامل: تناسب (Kalbasi, 2013) کند. کلباسیمی

 چندگانه هایارزشیابی از استفاده آموزشی تیزهوشان، اهداف و رویکردها با ارزشیابی شیوهای

 طبیعی، هایموقعیت در ارزشیابی آموزان، انجامنشدا یادگیری هایسبک و توان آمادگی، با متناسب

 واگرا و مفهومی االتؤس انواع استفاده از پایانی، و تکوینی هایآزمون برگزاری زمان در پذیری انعطاف

سالم  رقابت ایجاد منظور به گروهی هایارزشیابی از استفاده و خالقیت افزایش منظوربه ارزشیابی در

 داند.می

ه که دیده شد در داخل کشور پژوهشی با استفاده از رویکرد تفکیکی یعنی توجه به گونهمان    

آموزان استعداد درخشان انجام نشده است. از سوی دیگر عالیق، آمادگی و نیم رخ یادگیری دانش

دهنده این است که ایران رتبه دوم فرار مغزها را در جهان دارا های انجام شده نشاننتایج پژوهش

کننده استعدادهای درخشان به خروج از  ( و بخش بزرگی از عامل ترغیبAhmadi, 2002) است

 Ahmadi, 2002; Jebreli, Mikaeli, Sadatian and) دندهکشور را مشکالت آموزشی تشکیل می
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Aghlemand, 2012;  .)آموزان های دانشاز آموخته در میان مشکالت آموزشی نحوه ارزیابی

های انجام شده در مورد وضعیت موجود است. نتایج پژوهش اهمیت زیادیی استعداد درخشان دارا

های با توجه به نحوه ارزیابی از آموخته آموزان مبین این است کههای این دانشارزیابی از آموخته

آموزان با اضطراب امتحان زیادی مواجه آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان، این دانشدانش

آموزان تاکید زیادی بر روی موفقیت در کنکور و المپیادهای علمی زیابی این دانشهستند و نحوه ار

کید بر روی یادگیری مطالب تئوری و انباشت ذهن از آن است. این مشکل از تأ ینداشته و بیشتر

شود به شکلی که رقابتی نامریی بین مدارس استعداد درخشان در طرف مدیریت نیز تشدید می

آموزان شکل گرفته است. المللی و تشدید فشار بر روی این دانش کشوری و بینجهت کسب عناوین 

-تمرکز بر روی این موضوعات باعث شده است ارزشیابی تحصیلی از هدف خود فاصله گرفته و دانش

 ;Abolghasemi, 2017; Nasiran, 2015) آموزان استعداد درخشان با نگاه هراسانی بدان بنگرند

Kalbasi, 2013.) ای جز حرکت به سمت توجه رای رفع این مشکل با توجه به تجربه جهانی چارهب

آموزان استعداد درخشان در طراحی راهبردهای ارزشیابی به عالیق، آمادگی و نیم رخ یادگیری دانش

آموزان تواند سیاستگذاران آموزش دانشانجام این چنین پژوهشی می مطلوب آنها وجود ندارد.

ها و راهبردهای مناسب در مدیران و معلمین این مدارس را جهت بکارگیری روش استعداد درخشان،

حقیق هدف از تبا توجه به مطالب بیان شده آموزان یاری رساند. های این دانشارزیابی از آموخته

 آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان است.مطلوب در میان دانش پیش رو طراحی اصول ارزشیابی

 

 ژوهششناسی پروش

شود به تحقیقاتی گفته میترکیبی روش  است. (mix method) تحقیقات ترکیبیاین تحقیق از نوع 

این روش به این دلیل (. Bazargan, 2011شود)کمی و کیفی در پژوهش استفاده می که از دو روش

ده از االتی در تحقیق، استفاؤدر حیطه علوم رفتاری مطرح شد که شاید در مراحلی از تحقیق یا س

ال و هدف تحقیق، پاسخ گوید. به این دلیل پیشگامان این روش، پیشنهاد ؤرویکرد خاص نتواند به س

 ,Creswell) که حالت یکپارچگی تحقیق حفظ شود اند درحالی ها متنوع را کردهاستفاده از روش

به نقل از  لوسیله کراسو های ترکیبی بههای روششناسی یا طرح یکی از پرکاربردترین نوع. (2011

طرح همزمان زاویه  شامل شناسی نوع( ارایه شده است. این Mohamadpour, 2010) پورمحمد

توالی های همزمان النه کردن، طرح همزمان تغییر پذیر، طرح متوالی تبینی، طرح مبندی، طرح

حقیق ترین روش برای انجام تها مناسب. از میان این روشاست پذیراکتشافی، طرح متوالی تغییر

آوری شده و سپس اکتشافی است، در این طرح در ابتدا اطالعات کیفی جمعمتوالی پیش رو طرح 

دنبال  شود. همچنان که از نام این طرح پیداست، بهیید میأاین اطالعات به وسیله تحقیق کمی ت

 تر استیید آن در بین نمونه وسیعأکسب اطالعات و کشف عقاید نمونه پیرامون موضوعی و ت

(Mohamadpour, 2010) علت استفاده از طرح متوالی اکتشافی این است که در ابتدا با استفاده از .



 1397 29 بهار، اول، شمارة ششمسال                                فصلنامه تدریس پژوهی                                             

 

پذیری نتایج  روش کیفی عقاید و نظرات نمونه تحقیق استخراج و سپس برای بررسی قابلیت تعمیم

 (phenomenology) پدیدارشناسانه روش از کیفی بخش دروسیله روش کمی بررسی شود.  آن، به

 ایپدیده را بررسی پدیدارشناسانه تحقیقات هدف( Lichtman, 2006) لیچتمن .است شده ستفادها

در بخش کمی نیز این پژوهش از نوع تحقیقات  .داندمی کنندگان در پژوهش مشارکت نظر از

 پردازدای در جامعه تحقیق میهای توصیفی به بررسی یا توصیف پدیدهتوصیفی است. پژوهش

(Sarmad and Bazarganand Hejazi, 2012). 

 

 بخش کیفی

ای و آموزان دختر و پسر مدارس استعداد درخشان شهید اژهجامعه این تحقیق شامل کلیه دانش

گیری در بخش نمونهامین شهر اصفهان و دبیران این مدارس در مقطع متوسطه دوم است. فرزانگان

در این روش از افرادی استفاده  شده است.اده گیری موارد نوعی استفکیفی در تحقیق حاضر از نمونه

(. در بخش Ranjbar, 2012)شوندشوند که در جامعه تحقیق، به عنوان افراد عادی قلمداد میمی

حجم نمونه را  .ه استدبیران این مدارس مصاحبه شد نفر از 17نفر از دانش آموزان و  32کیفی با 

بدین معنی که محقق به مصاحبه با اعضای نمونه  در این بخش اشباع اطالعاتی تعیین کرده است.

دهد ادامه داد. برای اطمینان از اشباع که ادامه مصاحبه اطالعات جدیدی به او نمی تا اطمینان از این

 اطالعاتی محقق با چهار نفر مصاحبه کرد و پس از اطمینان از اشباعف فرایند مصاحبه را پایان داد. 

در بخش کیفی تحقیق از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته  با  آوری اطالعاتبرای جمع    

. در این نوع مصاحبه محقق از سئواالتی از پیش تعیین آموزان و معلمین استفاده شده است دانش

تواند برای کسب اطالعات بیشتر االت محدود است و محقق میؤکند. با این حال سشده استفاده می

گوید سئواالت ( در این باره میCreswell, 2011(. کراسول )Berg, 2001) االت تکمیلی بپرسدؤس

توانید پاسخ خود را بیشتر توضیح دهید، من به جزییات تکمیلی شامل بیشتر توضیح دهید، می

االت مصاحبه از چه منبعی هستند ؤکه س بیشتری نیاز دارم و چه معنی دارد، است. درباره این

تواند استخراج شوند و در ساس هدف تحقیق یا پیشینه تحقیق میاؤاالت  برتوان گفت، که این س می

شناسی ارایه شود و پس  االت بسته پاسخ جمعیتؤاالت آسان و غیرتهدید کننده مثل سؤابتدا باید س

برای تعیین روایی در بخش کیفی روش چک کردن (. Berg, 2001االت اصلی ارایه شود )ؤاز آن س

که  شودمیده شده است. در این روش از افراد نمونه خواسته ( استفاMember checking) اعضا

 شود میاعمال در صورت وجود ایراد یا نظری، در نتایج و کرده صحت نتایج تحلیل را بررسی 

(Creswell, 2011بر این اساس یافته .) ها به هفت نفر از اعضای نمونه ارایه شد و از آنها خواسته شد

های محقق را از نظر جامعیت، انعکاس نظرات نمونه، تفسیر د و یافتهها را بررسی کننصحت یافته

ها در بخش برای تحلیل دادهیید کنند. أبررسی و تبودن نتایج،  لی از سوگیری و واقعیعادالنه و خا

 .کیفی از روش کدگذاری تماتیک استفاده شده است
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 شده است.استفاده  تمایتک ذاریها در این تحقیق در بخش کیفی از روش کدگبرای تحلیل داده    

. پس از آن ندسازی چندین بار خوانده شدها ضبط شده و پس از پیادهدر این روش نخست مصاحبه

های مختلف تقسیم و به هر بخش با توجه به محتوا نامی داده شد. سپس، ها به بخشداده

نهایت مقوالت استخراج شود در هایی که دارای محتوای مشابه هستند ادغام شده و سعی می بخش

ها در بخش کیفی از برای افزایش دقت در تحلیل داده (.Creswell, 2011د )نشو

 شد.استفاده    MAXQDAافزار نرم

 

 بخش کمی

ای و ر مدارس استعداد درخشان شهید اژهآموزان دختر و پسق شامل کلیه دانشجامعه این تحقی

آموزان دانشاست. تعداد  مقطع متوسطه دوم در رسامین شهر اصفهان و دبیران این مدافرزانگان

ز برای در بخش کمی نینفر هست.  59و تعداد دبیران شاغل در این مدارس 1770 این مدارس

گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده تعیین حجم نمونه از نمونه

 فر است.ن 315شد. حجم نمونه تعیین شده برای این تحقیق 

استخراج شده از  ساختهتحقیق که شامل پرسشنامه محقق برای تعیین روایی در بخش کمی    

)تحلیل عاملی  اعتبار سازه ابزار)روایی محتوایی( و  متخصصان موضوعیاز نظرات  ،است هامصاحبه

ق در بخش یل ماهیت این تحقیدل )به روش تعیین پایایی آلفای کرانباخ است ( استفاده شده.ییدیتأ

 . ییدی ارایه شده است(یب پایایی و نتایج تحلیل عاملی تأهای پژوهش ضرایافته

آمار  انحراف استاندارد( و و ها از آمار توصیفی )میانگینمنظور تحلیل داده ش کمی بهدر بخ    

 ازها برای تحلیل داده شده واستفاده  (ییدیتحلیل عاملی تأ نمونه و تک t)آزمون  استنباطی

 شده است. ستفادها Amos و   spssافزار نرم

 

 پژوهش یهایافته

و دبیران این آموزان دانشیافته با بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار ها درآوری دادهبرای جمع

آموز پسر مصاحبه شد. با هفده نفر از آموز دختر و سیزده دانشدارس استفاده شد. با ده نفر دانشم

این آموزان دانشدر زمینه توجه به نیازها و عالیق  ز مصاحبه به عمل آمد.معلمین این مدارس نی

کید بر رویکرد سنتی، رویکرد نوین و توجه به أدر سه دسته ت شوندگان مصاحبههای  پاسخمدارس 

 .بندی شد سازی تقسیم اصول آزمون

 رویکرد سنتی

های جاری امتحانی  از روشکسانی هستند که  ،کنندروش طرفداری میاین  ازآموزانی که  دانش

عنوان دو روش برای امتحان به  به نهاییدر این رویکرد امتحان مستمر و امتحانات  .کنند حمایت می
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آموزان هر کدام بنا به دالیلی خواهان استفاده بیشتر از یکی از  شود، اما دانش رسمیت شناخته می

 ها هستند. این روش

 آزمون های مستمر:
ر پایان های کتبی و شفاهی برگزار شده دبر این اعتقاد بودند که آزمون شوندگان ای از مصاحبهدسته

ست که یابی باشد. این نظر به این معناتواند بهترین نوع ارزهر درس و یا بخش کتاب می

 گرفته می شود،آموزان استعداد درخشان معتقدند که امتحانات کالسی چون پس از هر درس  دانش

آورد که میزان یادگیری خود را نسبت به آن مبحث  آموزان به وجود می دانش این امکان را برای

مکرر  توانند بر روی نقاط ضعف خود کار کنند. با توجه به در این حالت آنان می ،مطرح شده بسنجند

دانند. جهت سنجش یادگیری خود می "ای نهعادال "را روش آموزان آنبودن آن و برگزاری آن دانش

دوست دارم زیرا هر جلسه معلم  من پرسش کالسی را"در این رابطه گفت  شوندگان حبهمصایکی از 

شود که عامل بدهد. این برگزاری مکرر باعث می آموزان نمرهاند از آن استفاده کند و به دانشتومی

 شوندگان مصاحبهشده از طرف بیاندیگر یکی از دالیل  "شودکم شانس و حوادث در نمره پایانی 

آموزان مقایسه کنند و از وضعیت یادگیری نند سرکالس خود را با دیگر دانشتوااست که میاین 

توان بدون نگرانی ها میدر این آزمون"شوندگان در این رابطه گفت یکی از مصاحبهخود مطلع شوند. 

 طرفداران ارزشیابی به شیوه شفاهی و ."از وضعیت تحصیلی خود در مقایسه با دیگران مطلع شوم

کتبی کالسی دلیل دیگر رغبت خود را دریافت بازخورد از معلم درباره نقاط قوت و ضعف خود و 

 "ای در این رابطه گفتکننده مصاحبهدلیل مکرر بودن آن می دانستند.  کاهش تنش و اضطراب به

ر چندان مهم نیستند زیرا امتحانات نهایی استرس زا هستند، ولی امتحانات مستم معموالً

 ."را جبران کرد توان آنکه خراب شدن نمره در دفعه بعد می یدرصورت

 های نهایی آزمون
 شود،ها و کتب گرفته میکه در پایان بخش کتبی اتاما در مقابل عده دیگری معتقدند امتحان

د. برخی دلیل این نبرگزار شو سراسریصورت  که به خصوص هنگامیبه .است ارزیابیبهترین نوع 

 ."دانی شود که چقدر می ات، مشخص می خودت هستی و برگه"زیرا  ،نه بیان کردندگو عالقه را این

دلیل عالقه خود به برگزاری را  ها به کنکور و جنبه رقابتی بودن آنبرخی دیگر توجه زیاد این آزمون

 هایآزمون "ای در این زمینه گفتشونده برای نمونه مصاحبه دانستند.های پایانی و نهایی میآزمون

توانند ابزار مناسبی برای بررسی میزان یادگیری دلیل شباهت زیادی که با کنکور دارند می نهایی به

 "شودها برای کنکور بیشتر میآموزان بدهند، آمادگی آنها دانشباشند، هر چه بیشتر از این آزمون

 های پرطرفدارهرشت آموزان قبولی دردان اشاره شد هدف بسیاری از دانشب گونه که قبالً همان

های نهایی آزمون کنند.سازی شده کنکور استقبال زیادی میهای شبیهاست، لذا از آزمون یدانشگاه

آموزان است. به همین رین شباهت با کنکور پیش روی دانشآموزان دارای بیشتبه نظر این دانش
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ترین روش ارزیابی است به "خود با دیگران "را که فراهم آورنده فرصت مقایسه دلیل این روش

 دانند.ها میآموخته
 

 ب( رویکرد نوین

های فوق پیشنهاداتی در زمینه ارزشیابی به  بر روش گیرند که عالوه قرار می افرادیدر این بخش 

 شود. دهند. این پیشنهادات به چند دسته تقسیم می صورت نوین می

 ارزشیابی کاربردی
االت امتحانی دارای رویکرد کاربردی باشد. مفهوم سؤمعتقدند که باید  شوندگان از مصاحبه برخی

در این ای شونده مصاحبهجا متناظر با استفاده در جهان واقعی دانست.  توان در این کاربرد را می

حس اعتماد هایمان دارای کاربرد در زندگی روزمره است بینیم آموختهمی که هنگامی"رابطه گفت 

را در  شدهیادگرفتهخواستند که علم آموزان میت دیگر دانشبه عبار ."کنممیبه نفس و برتری 

شد و در وضعیت موجود طراحی میکه ئواالتی و از س زندگی شخصی و اجتماعی دارای کاربرد باشد.

تعدادی هم بر این عقیده بودند که کردند. میزیادی  ه حفظیاتشان بود، ابراز نارضایتیاندازه گیرند

ای  شونده مشکلی از مشکالت فردی یا جامعه را حل کند. برای نمونه مصاحبه بتواندها بایست آموخته

آموز مدارس عادی چه تفاوتی باید آموز مدارس استعداد درخشان با دانشدانش "در این باره گفت

آموز بتواند با استفاده داشته باشد؟ آیا فقط تفاوت بایست در میزان اطالعات باشد، یا اینکه این دانش

چه مشخص است که  رحال آنه . به"انسته خود مشکلی از مشکالت خود یا دیگران را حل کنداز د

روند موجود ارزیابی تاکید زیادی بر تئوری بودن و حفظ کردن مطالب دارد. روش ارزیابی کاربردی 

ها آشنا ها را با روش کاربرد آموختهآموزان را فعال نگاه دارد، آنکه ذهن دانش بر این تواند عالوهمی

 ها ایجاد حس اعتماد بنفس کند.سازد و در آن

 ارزشیابی پروژه ای

آموزان بر  یعنی این که دانش .تولیدی داشته باشدیا  گروه دیگر معتقدند امتحان باید جنبه عملی 

اند باید بتوانند چیزی بسازند و این ساخته آنان مورد ارزیابی قرار  گرفته اساس چیزهایی که یاد

را برای خود  تجربه خود پیرامون برنامه نویسی را ذکر کرد و آن شوندگان یکی از مصاحبهثال گیرد. م

این پروژه مسیر زندگی و عالقه مرا تغییر "وی گفت و دیگر دوستان خود بسیار لذت بخش خواند.

آموزان  توان از دانش گروه دیگری معتقدند که به جای امتحان می ."داد، شیفته این رشته شدم

کار تحقیقاتی انجام دهند و سپس معلم همین کار را برای ارزیابی  سرفصلدر هر درس و یا  ستاوخ

های مداد کاغذی تمام شده زمان استفاده از آزمون "ای گفتشوندهبرای نمونه مصاحبه. کار گیرد. به

یا سمت و است. تجربه نشان داده است درصورتی که دبیر ارزشیابی خود را به سمت تولید مواد و اش

روش دیگر مورد اشاره استفاده از کار  "شودآموزان برای یادگیری دوچندان میسو دهد، انگیزه دانش

صورت  وقتی به "گفت شوندگان یکی از مصاحبه. است ارزشیابیعنوان  گروهی به هایپروژهو بازده 
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این روش  ."ای کار شود، دارای خروجی بهتری در قیاس با روش انفرادی هستیمروی پروژهگروهی 

ها روش ارجحی برای خصوص با توجه به امکانات اندک مدرسه و در برداشتن بارمالی برای خانواده به

 بسیاری از مصاحبه شوندگان بود

 خالقیت
رار کید قأرخشان مورد تآموزان استعداد د یکی از اصول مهمی است که در آموزش دانش یتخالق

اند.  اشاره کردهبدان نیز به این امر واقف بوده و  و دبیران آموزانگرفته است. در این میان دانش

آموزان را به تفکر الت مطرح شده بایستی بتواند دانشاؤس "باره گفت در این ایشونده مصاحبه

االتی دارای این ویژگی ؤ. س"دایت کندهای نوینی جهت حل سئوال هها را به ارایه راهواداشته و آن

الت آموزان را به تفکر به شقوق مختلف و احتمادارای یک جواب صحیح نبوده و دانشهستند که 

ه و معلمان یگانه راه حل االت مغفول ماندؤسفانه اکثرا در طراحی سمختلف هدایت کند. این امر متأ

حل  یک راه دبیران اکثراً "باره گفت ای در ایندهشون برای نمونه مصاحبه دانند.را صحیح می یا جواب

گویم چه من می گویند آند میدهند و اگر کسی راه حل دیگری را ارایه بدهله ارایه میأبرای یک مس

حل  های جایگزین یا بهترین راهکه ارزشیابی بایست مشوق تفکر به راه حل حالی، دردرست است

تعدادی از  های دیگر است. احتماالت و گزینه قیت و تفکر بهکننده خالکور این روش مسلماً ."باشد

که  گفتندیم آموزان استعداد درخشانبرای افزایش این قابلیت در ارزشیابی دانش اشونده مصاحبه

له وادارد. أمس یکهای نو برای ده و فرد را به تفکر و ارایه راهاالت باید مبین موضوعات جالب بوؤس

آموزان تمام حواس و دانش شدولی باعث می، بودمتنوع  هاشونده مصاحبهنظر  این موضوعات درالبته 

نقش معلم در این بین  گونه که گفته شدهمانتمرکز خود را برای ارایه راهکاری متنوع به کارگیرند. 

های و ی و پاسخمشوق نوآور کردند که معلم بایستکید میا تأشونده مصاحبهپنهان نمانده است و 

 شود.  هی به آن نمیسفانه توجأاالت خود باشد، که متی نو و حتی غیرمعمول به سؤهاروش

 

 سازی اصول آزمون

 یادگیری عمیق
سطوح باال و کمک به افزایش کید بر یادگیری در نظران ارزشیابی، تأ کیدات صاحبیکی از تأ

ای تست زنی باعث هتهای فکری در یادگیرندگان است. با این حال تاکید بر کنکور و مهار مهارت

 دانشگاهی پرطرفدارهای رشته درآموزان استعداد درخشان که هدفی جز قبولی شده است دانش

نحوه خواندن  "ها در این رابطه گفتشونده برای نمونه یکی از مصاحبه ، از این هدف باز بمانند.ندارند

سال اول دبیرستان برای آن  ها ازکنند، بچهاالت کنکور تعیین میؤاالت امتحانی را سؤو طراحی س

آموزان دانش همین امر باعث شده بود که بیشتر گرایش به سمت حفظیات باشد. "شوندآماده می

ترین کار دنیا  فظ کردن را سختها حن مطالب آزرده بودن و بعضی از آناین مدارس از حفظ کرد

ا در امتحان عین کتاب ن مطلب رکید داشتند که برخی از معلمادانستند و براین نکته تأمی
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کید بر روی حفظیات در بین تأکنند. این  خواهند و در صورت جا انداختن یک واو از نمره کم می می

ند عین خواستروس بیشتر بود و بعضی از دروس میآموزان دروس انسانی به لحاظ ماهیت ددانش

رساندن مطلب است و  مهم ،کنهچه فرقی می "این رشته گفتآموز مطلب کتاب بیان شود. دانش

برای ما سخت است. مهم اینه که بفهمیم و به زبان ساده برای معلم  عین کتاب نوشتن واقعاً

االت به ؤاالت تغییر ایجاد شود و سؤمعتقدند باید در طراحی سها شوند مصاحبهاز  ی. تعداد"بنویسیم

دنبال  آموز به ین رو دانشآموزان را به چالش بکشد و از ا صورتی طراحی شود که ذهن و فکر دانش

عین کتاب معموال االت ؤس "در این رابطه عنوان کرد یاشونده مصاحبهیافتن پاسخ و جواب بگردد. 

شود که فقط حفظ کنیم. در این جی به فکر نیست. این روش باعث میگویی احتیا است در پاسخ

ین نوع بررسی ود را به اهای تشریحی دارای طرفدارن خاص خود بود و دلیل عالقه خ بین آزمون

 و معتقد بودند که اکثراً معلمان نیز بر این نکته اشاره داشتند دانستند.آموز مییادگیری واقعی دانش

شود مطالب را عین کتاب نقل کنند. از نظر این دسته معلمان این امر  آموزان خواسته میاز دانش

 آموزان است.شی بزرگ در راه شکوفایی این دانشچال

 سازی ول فنی آزموناص
ی است. آزمون سازارزشیابی مطلوب توجه به اصول فنیهای برشمرده برای یکی دیگر از ویژگی

 ، این است کهاستعداد درخشان مشخص بود و معلمین آموزانچه که از گفتگو با دانش آن

االت ؤس"گفت  یاشونده مصاحبههای معلمان دارای استانداردهای الزم نیست. برای نمونه  ارزشیابی

دهم هر چه ال نمیؤگوید جواب سپرسیم میاست وقتی هم سر جلسه از معلم می امتحانی گنگ

اند و نمره هم ال را نفهمیدهؤیم اکثرا مفهوم سبینال بنویس، بعد از امتحان میؤز سفهمی امی

د و معلم با ت واضح و روشن باشاالؤثمر است، به نظر من باید سبی د، اعتراض هم اکثراًنگرفتن

اهمیت  االت امتحانی را فرایند بیؤبر این دبیران برای طراحی س عالوه. "را طراحی نکند دقتی آن بی

در این رابطه دیگری  یاشونده مصاحبهکنند. ن وقت و انرژی چندانی صرف نمیدانستند و برای آ می

آموزان یا در صدای دانشرا سر کالس و در سر و  االت امتحانات مستمرسؤ انمعلم "به محقق گفت

مین نیز بر معل. "قدر مشکل دارندآن ها االت بعضی وقتؤکند، برای همین سدفتر مدرسه طرح می

االت امتحانی ؤگفتند که بسیاری از همکاران توجهی به نحوه تهیه استاندارد ساین عقیده بودند و می

کته بدتر این بود که بسیاری دارای بانک دانند. نکاری پیش پا افتاده و ابتدایی میرا  ندارند و آن

االت اقدام می کردند. از نظر این دبیران بایست همکارانشان با اصول ؤال بودند و از آن به تهیه سؤس

 فنی آزمون آشنا و از آن استفاده کنند.

 

 های کمی یافته

از چند بار ای بسته پاسخ در طیف لیکرت استخراج شد. پس پرسشنامه ،هادر ادامه از مصاحبه

ررسی نظران قرار گرفت تا روایی محتوایی آن بابزار، در اختیار اساتید و صاحب بازخوانی و اصالح
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صورت آزمایشی در بین نمونه تحقیق اجرا شد.  ها در پرسشنامه، بهشود. پس از انعکاس نظرات آن

 یابیارزش، 71/0یینها یها آزمون، 81/0مستمر  یها آزمونلفه دست آمده در مؤ پایایی به

است،  85/0  یساز آزمون یاصول فنو  80/0یقعم یادگیری ،76/0 یا پروژه یابیارزش، 83/0یکاربرد

ییدی به أ. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاست که نشانگر پایایی مناسب ابزار ساخته شده

 س از اصالح مدلهای برازش پ . نتایج حاصل از بررسی شاخصبررسی روایی سازه ابزار اقدام شد

نیز بیانگر این است که  MIاساس شاخص یرهای مکنون( بر)افزایش یک مسیر کوواریانس بین متغ

برابر  CFIو  04/0برابر با  RMSEA؛ 94/0برابر با  IFI؛ 96/0برابر با  GFI؛ 59/1برابر  /df x2ضریب 

توان گفت ابزار ست آمده مید با توجه به نتایج بهاست که نشانگر برازش مطلوب مدل است.  94/0با 

بارعاملی به همراه  ضرایب 1در ادامه در جدول طراحی شده دارای روایی و پایایی مناسبی است. 

 داری متغیرهای مشاهده شده بر روی متغیر مکنون ارایه شده است.اسطح معن
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 داری متغیرهای مشاهده شده: ضرایب و سطح معنا(1)جدول 

 ها لفهؤم

 

 ها گویه

 
ضریب 

 استاندارد

 
ضرایب 

 غیراستاندارد

ضریب  

استاندارد 

 خطا

 

C.R 

 
سطح 

 داریمعنا

 مستمر یها آزمون

 1  79/0  005/1  09/0  74/13  0001/0 

 2  82/0  95/0  06/0  54/14  0001/0 

 3  61/0  70/0  06/0  66/10  0001/0 

 4  77/0  95/0  06/0  74/13  0001/0 

 5  77/0  1       

 یینها یها آزمون

 6  65/0  88/0  09/0  10  0001/0 

 7  75/0  93/0  08/0  10/11  0001/0 

 8  71/0  94/0  08/0  81/10  0001/0 

 9  73/0  1       

 ارزشیابی کاربردی

 10  02/1  07/0  86/14    0001/0 

 11  83/0  07/1  06/0  37/16  0001/0 

 12  81/0  05/1  06/0  94/15  0001/0 

 13  83/0  99/0  06/0  70/16  0001/0 

 14  81/0  1       

 ای ارزشیابی پروژه

 15  85/0  41/1  10/0  06/13  0001/0 

 16  71/0  84/0  07/0  29/11  0001/0 

 17  94/0  47/1  10/0  63/13  0001/0 

 18  66/0  1       

 کید بر خالقیتأت

 19  54/0  58/0  06/0  44/9  0001/0 

 20  71/0  83/0  06/0  17/13  0001/0 

 21  83/0  96/0  06/0  45/16   

 

 22  64/0  76/0  06/0  81/11  0001/0 

 23  67/0  79/0  06/0  69/12  0001/0 

 24  82/0  1       

 یاصول فن

 یساز آزمون

 25  73/0  95/0  06/0  84/13  0001/0 

 26  71/0  89/0  07/0  24/13  0001/0 

 27  87/0  12/1  06/0  18/12  0001/0 

 28  73/0  84/0  06/0  77/13  0001/0 

 29  82/0  1       

 یقعم یادگیری

 30  80/0  02/1  07/0  13/14  0001/0 

 31  74/0  89/0  07/0  16/12  0001/0 

 32  60/0  71/0  07/0  48/9  0001/0 

 33  65/0  69/0  06/0  53/10  0001/0 

 34  77/0  1       
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دار در امعن یبضر یشده دارا مکنون یرهایمتغ یتوان گفت تمامیم 1جدول  یجبا توجه به نتا    

سازه است. در ییروا یپرسشنامه دارا ینا ینهستند. بنابرا مشاهده شده یرمتغ یبر رو 05/0سطح 

نمونه برای بررسی وجود تفاوت  تک  tباال به همراه آزمون یهامولفه یفیآمار توص یجنتا 2جدول 

 دار از میانه نمرات ارایه شده است.امعن

 
 ها آمار توصیفی وضعیت مطلوب ارزشیابی از آموخته (:2)جدول 

های  ویژگی

 راهبردها

 
 میانگین

انحراف  

 معیار

خطای انحراف  

 ارمعی

 
T 

 
sig 

 0001/0  96/23  03/0  65/0  87/3  مستمر یها آزمون

 0001/0  65/17  03/0  61/0  39/2  یینها یها آزمون

 0001/0  15/20  3/0  76/0  87/3  یکاربرد یابیارزش

 0001/0  51/22  04/0  71/0  89/3  ای ارزشیابی پروژه

 0001/0  60/22  03/0  63/0  8/3  کید بر خالقیتأت

 یاصول فن

 یساز آزمون

 
88/3 

 
72/0 

 
03/0 

 
64/21 

 
0001/0 

 0001/0  87/27  03/0  63/0  99/3  یقعم یادگیری

 

های باال دارای توان گفت که تمامی میانگینمی 2دست آمده از جدول شماره  با توجه به نتایج به    

تر زمون نهایی از میانه نمرات پایینه آلف. مؤاز میانه نمرات هستند 05/0داری در سطح اتفاوت معنی

آزمون نهایی لفه ؤم توان گفت نسبت بهوردنظر باالتر است. بنابراین میها از میانگین ملفهو بقیه مؤ

 مطلوب هستند.در سطح  هالفهه مؤیشوندگان نامطلوب و نسبت به بق نگرش مصاحبه

 

 گیری و نتیجه بحث

آموزان استعداد درخشان شهر ابی مطلوب در بین دانشارزشی اصولهدف از تحقیق حاضر بررسی 

آموزان و دبیران این های انجام شده با دانشایج حاصل از تحلیل تماتیک مصاحبهنت .بوداصفهان 

عبارتند  آموزاندانش میانمطلوب در ارزشیابی  اصول راهبردهایکننده این بود که  مدارس مشخص

 ی،اپروژه یابیارزشی، کاربرد یابیارزشیی، نها یهاآزمونفاده از است، مستمر یهاآزموناستفاده از از 

صورت  ها بهلفهیق. نتایج بررسی این مؤعم ی و یادگیریساز آزمون یاصول فن یت،بر خالق یدکأت

ها به غیر از لفهکه تمامی مؤ بوداین نکته بیان کننده ساخته  و با استفاده از پرسشنامه محققکمی 

وجود  ه استفاده از آن در ارزشیابینگرشی مثبت بین باالتر از میانه بودند و رای میانگآزمون نهایی دا

، (Nordlund, 2003) توان با نتایج تحقیق نورلندنتایج حاصل از این تحقیق را می .داشت

 Fox, 2011فاکس و هافمن )(، Tomlinson, 2001) (، تامیلسونWormeli, 2007ورملی)
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Hofmanand) (و کلباسیKalbasi, 2013)  های نتایج در تبیین تفاوتدانست.  هم راستاتا حدودی

رای طیف آموزان داعالیق و نیازهای دانشتوان گفت که رو و تحقیقات گذشته می تحقیق پیش 

 های مختلف نتایج یکسانی به دست آید. توان انتظار داشت که در پژوهشوسیعی است. بنابراین نمی

که خود را  آموزان استعداد درخشان برای اینتوان گفت که دانشآمده میه دستدر تبین نتایج ب    

عنوان فرد که واقعا دارای استعدادهای برتر است معرفی نمایند، تحت فشار روانی از جانب خانواده،  به

بدین لحاظ این  (Abolghasemi, 2017; Nasiran, 2015) دبیران و سیستم مدیریتی هستند

. هستند های مستمر بیشتر از نهایی متمایلبرای کاهش بار روانی خود به سمت آزمونآموزان  دانش

های این زیابی از آموختهرگونه گفت که رویکرد غالب در ا توان ایندر مورد ارزشیابی کاربردی نیز می

کید زیادی بر روی یادگیری ( و تأAbolghasemi, 2017) آموزان به شکل مداد کاغذی استدانش

شود، بنابراین گونه توجهی نمیشود. و به جنبه کاربردی مطالب هیچلب و حفظیات میمطا

که سرآمد هستند  آموزان استعداد درخشان برای افزایش حس اعتماد به نفس خود و اثبات این دانش

زدگی جنبه بارز نظام  ها داشتند. البته تئوریتوجه زیادی به کاربردی بودن و جنبه عملی آموخته

زدگی و استفاده زیاد  زشی کشورمان است و مختص مدارس استعداد درخشان نیست. این تئوریآمو

های فنی  ده است که در این مدارس بر جنبهکید بر کنکور باعث شأهای مداد کاغذی و تاز آزمون

شوندگان  تمایل مصاحبه و همین امر باعث شد توجهی نشود کارگیری سطوح باالی تفکر هآزمون و ب

 سازی و توجه به یادگیری عمیق شود. عایت اصولی چون اصول فنی آزمونبر ر

ای هشود که در ارزشیابی از آموختهمده از تحقیق پیشنهاد میآدست  با توجه به نتایج به    

که روش موجود ترکیبی  آموزان استعداد درخشان از روش ارزشیابی مستمر استفاده شود. با این دانش

تری  آموزان روش مستمر را روش عادالنه با این حال دانش است،ایی و مستمر از روش امتحانات نه

های آموزان معتقد به حذف آزمونو بسیاری از این دانش دانستند. ها می برای ارزشیابی از آموخته

نهایی به نفع روش ارزشیابی مستمر بودند. این امریست که مورد تایید صاحب نظران حیطه 

ها را روش ارزشیابی مستمر از آموخته( Seyf, 2012یز است. برای نمونه سیف )ارزشیابی آموزشی ن

همچنین خللی که در این مدارس  .ددانهای دانش آموزان میروش مناسبی برای ارزیابی از آموخته

توجهی به بحث عملی مطالب  االت امتحانی و کمؤتوجهی به کاربردی بودن س شد بی زیاد مشاهده می

آموزان بلکه از نه تنها از نظر دانش های عملی و کاربردی مباحث توجه به جنبه بود.آموخته شده 

 ,Stoegerand Ziegler) شود یآموزان مدانش یزهو انگ یادگیری یشنظران باعث افزانظر صاحب

2012 McCoachand Siegle, 2003.)  صورت  که مباحث یاد داده شده به شود میپس پیشنهاد

. و در صورت کمبود امکانات و تحمیل بار مالی زیاد بر مورد ارزیابی قرار گیردی و تولیدی درکارب

از اصول پیشنهادی تواند بسیار مناسب باشد. ها میها روش گروهی برای انجام این پروژهخانواده

آموزان استعداد درخشان رعایت این اصل در ارزشیابی دانش دیگر توجه به یادگیری عمیق است.

 fox, 2011) شودآموزان میکاهش فراموشی باعث افزایش عالقه و انگیزه این دانش بر عالوه
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Hofmanand). نماید که در مصاحبه با نمونه مشخص شد تر میخصوص هنگامی ضروریاین امر به

 ،پس پیشنهاد دیگر این پژوهش آموزان است.ها بیشتر متمرکز بر روی حفظیات دانشکه آزمون

-را میها آموزان نه حفظیات آن شاست که یادگیری عمیق دان های ارزشیابیروشز استفاده بیشتر ا

االت امتحانی یکی دیگر از ؤسازی در طراحی س سنجند. همچنین رعایت اصول و قواعد آزمون

توجهی برخی از دبیران در فرایند طراحی  دلیل ضعف یا بی پیشنهادات بوده است. این اصل به

بیران مدارس استعداد شود برای دهاد میشده است. با توجه به این امر پیشن االت امتحانی ارایهؤس

مند به کار در نهایت به محققانی که عالقهسازی ارایه گردد.  های ضمن خدمت آزموندرخشان دوره

های مختلف تحصیلی در میان جوامع و پایهرا شود این پژوهش پیشنهاد می این زمینه هستند،در 

 .دهنداستعداد درخشان انجام آموزان دانش
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