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های اخیر در آموزش و پرورش مقطع طراحی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی یکی از تحوالت اساسی نسل

دیدگاه معلمان اضرحابتدایی بود که نسبت به نظام سنی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و لذا در تحقیق 

دایی ابتمقطع  یرسم معلمان قرار گرفت. بررسی مورد یادشدهطرح  قوتنقاط پیرامون  مدارس ابتدایی

مرد و  66)آنان نفر  130که  انددادهل یق را تشکیتحق یآمارجامعه  اهواز سهک و یه یآمورش و پرورش ناح

 ستد بهساخته محقق نامهپرسشق یاز طر هادادهانتخاب شدند.  ایمرحله چند یتصادف صورت به( زن194

وصیفی نقاط قوت طرح ارزشیابی تشهر اهواز  یمعلمان ابتدای نظر ازنشان داد که  یاکتشاف یل عاملیتحل آمد.

اضطراب کاهش و( ماده8)چند نفر همزمان  یآموزش یامکان ارزشیاب، (ماده19) یادگیریتثبیت  از اندعبارت

همزمان چند  یآموزش یامکان ارزشیاب، یتثبیت یادگیرطرح ارزشیابی توصیفی  یاز پیامدها .(ماده5) امتحان

 است. اضطراب امتحانکاهش و نفر 

بيت تث ،امکان کاهش ،اضطراب امتحانارزشيابي آموزشي همزمان چند نفر؛ : يواژگان کليد

 ييادگير

 مقدمه

تبر از منابع مع یاریبس موردتوجههمواره که داغ متون علمی است  هایبحثکی از ی9ارزشیابی

ق یه تحقی؛ اتحاد1335 ،4ییابارز یه ملی؛ اتحاد1335 ،1یاضیمعلمان ر یه ملیاتحاد) است

 یف آموزشیشبرد تکالیابزار پ عنوان به و (1338 ،6، گاگاگن و ورتزشپرد؛ 6133 ،5یمل
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شرفت یو پ ترباال کالسبه  ء، ارتقایبندگروه، صیتشخ یو برا (1383، 1نزیگیو)شدهشناخته

سون و ین راستا هاریدر هم(.1339، 9نینز و کاکلیگیاست)رودیمآموزان بکار دانش یتحصیل

دن چک نمو ،ینظارت خوداز  اندعبارت یابیارزش یایمزا ازجمله( معتقدند که 9006) 1هارلن

و  یریادگیخوب  یهاوهیش، ارتقاء یریادگی یازهایص نیتشخص و بازی، تشخشرفت خودیپ

 ف نظر ف ارزشیابی اختالیتعر لحاظ از نظران صاحببین . هایریادگین یارتباط ب یبرقرار

استخراج  یه منظم برایپا عنوان به یابیارزش از( 1331) 4نین رابطه ارویدر همو وجود دارد 

مستمر  یندیفرارا  یابی( ارزش1335) 5آنگلوو  ادکردهی ریفراگتحصیلی شرفت یو پ یریادگی

د یجد یهایتئوررا یزر است. یفراگ یریادگی دشبریدرک و فهم و پاز آن که هد ف  داندیم

، نگیکوک ،، براونبرانسفورد)دارد دیتأکبا درک و فهم همراه  یریادگیت یبر اهم یریادگی

 یبرا دارنظامند یبه فرا یابی( ارزش1189ف )یساز نظر(. 9000، 6نویدونووان و پلگر

 یهاهد فا ین شود آیین منظورکه تعیبه ا شودیمر اطالعات گفته یل و تفسی، تحلیآورجمع

 .یزانیافتن هستند و به چه میا در حال تحقق ی اندافتهی نظرتحقق مورد

 صاحبوارد است یا نه  یانتقادات یسنت هایآموزش هایروشدر این خصوص که بر 

رایج  هایآزمونو  یسنت هایروش که معتقد است (1189) آبادیلطفهمچون  نظرانی

در بهبود  یفراوان تأثیر توانندنمیخود  کارانهمحافظهایستا و  یژگیبه دلیل و گیریاندازه

 ازآنچهرا کمتر  فردشاگرد داشته باشند و دیگر آنکه  یتدریس و پیشرفت وضعیت تحصیل

دارند.  یعیفض بینیپیشو قدرت  کنندمیباشد برآورد  تواندمی آنچه ازهست و بسیار کمتر 

 هایروشو  هاآزموندیگر انتقادات وارد بر  از شودمیآور یادنیز  (1189) فراهانی فرمهینی

مرکز بر و ت تأکیدو سنجش، یدر یادگیر یفرد هایتفاوتگرفتن نادیده یارزیاب یسنت

 ابفراگیران  سازیهمسانو  کسانی ،یو شناخت یآموزش هایهد فوح پایین سنجش سط

ش در حد تسلط و سنج ییادگیر جایبهو سنجش حافظه  ی، یادگیرمتفاوت استعدادهای
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 هایشیوهدر نیز معتقد است ( 1334) 1دریسکولدر همین راستا  .عملکرد و غیره است

معلم  هاکالس گونهایندر  .محور استمحور و جو کالس بیشتر معلمارزشیابی سنتی معلم

-مداد هایشیوهو سپس با  دهدمیآموزان قرار اختیار دانشدر آموزشی را  هایهد فابتدا 

د یجد هایارزشیابیدر  کهحالی در .ورزدمیمبادرت  هاآن گیریاندازهکاغذی به سنجش و

 ین برنامه آموزشیو تدو یگر به طراحیکدیآموزان به کمک ، معلم و دانشیفیو ک

گویی های مربوط به پاسخالشدیگر اخیراً ت به عبارت (.1335، 9وولفولک)پردازندمی

هبود آموزان جهت بدانش یابیج ارزیل و استفاده از نتای، تحلآوریجمعبر های آموزشی نظام

جستجو  یابیرا جهت ارز هاییروشمنظور مدارس  نیاست. بد شده متمرکزآموزش 

ند. در یآموزان فراهم نمادانش یعملکرد واقع دربارهرا  یکه بتوانند اطالعات کاف کنندمی

 (.9010، 1یسید و سریو،شولتیلیم) است گرفتهشکل یدیجد یابین امر نظام ارزیپاسخ به ا

مهمی که در  یهاطرح، یکی از وپرورشآموزشدر راستای تحوالت کیفی و کمی 

ر جدید و بسیا یاگونهبهو  بازکردهتعدادی از مدارس مقطع ابتدایی کشور جای خود را 

جانبه هنمره تعلیم و تربیت کودکان را در ابعادی هم متفاوت از نظام ارزشیابی سنتی متکی بر

گ توصیفی است که هماهن –. روش جدید ارزشیابی کیفیاست قراردادهتحت پوشش خود 

ما  شپرور و آموزشکه در نظام  هاستسال. ستاو همسو با تغییرات محتوای کتب درسی 

 ییهامرهنآموزان بوده، وجود پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش دهندهنشانتنها چیزی که 

عدد در  همهنیاوجود  یراستبه. خوردیمبه چشم  هاآناست که در کارنامه تحصیلی 

و چه چیزی  دهدیمنشان  آموزان چه چیزی راو زیر اوراق امتحانی دانش هاستیل، هاکارنامه

موزان و آ، دانشءمثبت و سازنده به اولیا یبازخورد اندتوانسته هانمرهآیا ؟کندیمرا ثابت 

نقاط ضعف و قوت یادگیری را مشخص کرده و در  کهیطوربهدهند؟  ارائهخود معلمان 

هر  وپرورشآموزشاست که  یبدیه .(1185جهت تقویت یا رفع آن بکوشند )مرادی، 

خود  در اهدا ف یو بایست نیاز دارد یو اساس یبعد از گذشت زمان به تحول بنیاد یکشور

رابطه طرح ارزشیابی توصیفی، یک طرح ملی است که بر اساس ن یکند. در هم نظر تجدید

                                                           
1. Driscoll 

2. Woolfolk 

3. Militello, Schweid & Sireci 



 99 و ششم، تابستانی سشماره سال يازدهم، ی تربیتی، شناسروانفصلنامه                                               199 

ی اجرای آزمایشی از سال ( پس از یک دوره1189وزارت آموزش و پرورش ) 963مصوبه 

رای با اج  شور به اجرا گذاشته شده است.کی مدارس ابتدایی در کلیه 83-1188تحصیلی 

پایه اول و در سنوات بعدی به  ابتدا 83-1188سال از سال تحصیلی  5تدریجی این طرح طی 

ها، به طور کامل تحت پوشش این طرح قرار گرفتند )وزارت آموزش و ترتیب سایر پایه

ی ابتدایی با هد ف ایجاد تغییرات بنیادی در دوره(. نظام ارزشیابی توصیفی 1189پرئرش، 

های یوهی و شنظام موجود ارزشیابی  با عنایت به رویکردهای نوین در فرآند یاددهی یادگیر

آموزان، بر اساس دستوالعمل شورای عالی آموزش و پرورش در اثربخش ارزشیابی دانش

( به 90-0تعدادی از مدارس دوره ابتدایی اجرا شد. تأکید این نظام بر تغییر مقیاس کمی )

مقیاس کیفی )ارزشیابی توصیفی( و ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی است )حسنی، 

یون بینی شده بود. در همین راستا کمیسای طرح ارزشیابی توصیفی، اهداقی پیش(. بر1184

( در دویست  نود 1181؛ به نقل از حسنی و کاظمی، 1189شورای عالی آموزش و پرورش )

شیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی های طرح آزمایشی ارزو ششمین جلسه خود، هد ف

یادگیری در کالس، افزایش -ند آموزشآموزان دوره ابتدایی را شامل اصالح رودانش

های سطوح باالتر حیطه شناختی، ماندگاری ذهنی، دوام و پایداری یادگیری، توجه به هد ف

تعمیق یادگیری از طریق افزایش درگیری با تکالیف یادگیری، افزایش عالقه به یادگیری، 

ادگیری، قه به یهای غیرشناختی با تکالیف یادگیری، افزایش عالهای حیطهتوجه به هد ف

 یو آمادگ هاییتوانامشخص کردن سطح و یشناختریغ یهاطهیحهای توجه به هد ف

ربوط م یهایکاستو هایینارساجبران  منظور به یزیربرنامهو  یریادگی یآموزان برادانش

–یریادگی یهاتیفعال، شروع مناسب س مناسبی، انتخاب روش تدرآنان یهادانستهشیپبه

ان یآموزان در جرف دانشنقاط قوت و ضع یی، شناسادر آنان نفس به اعتمادجاد ی، ایاددهی

ورد ج و دادن بازخی، مشخص کردن نتا، تفکر و ابتکارقیه تحقیورش روح، پرسیتدر

هبود ، اصالح و بازین مورد عملکرد، مطلع کردن آنان از سطح آموزانح کننده به دانشیتصح

 فیطرح ارزشیابی توصیدر  .کرده بود یرا معرفس یتدر یهاروشو  یل آموزشیبرنامه و وسا

 .شودیمهم اندک باشد احترام خاصی گذاشته  هرچندکوشش و موفقیت کودکان ، به تالش

 هاضعف، در قدم دوم میسینویمیا  کردهرا بازگو  هاآندر قدم اول کارهای خوب )قوت( 
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 و میدهیبازخوردمرا به او  هاضعفپیشنهادی برای رفع نقاط  یهاحلراهرا و در قدم سوم 

رزشیابی اینجاست که او در بسیار کامل، سازنده و پویا است )ارزشیابی مستمر(  بازخورداین 

( سه نوع 9004) 1از دیدگاه مک نیر کهییآنجا اززیرا  .ردیگیمدر خدمت یادگیری قرار 

آموزان انش دپیش ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی و پس ارزشیابی( وجود دارد لذا )ارزشیابی 

با هم  گیرند. این دو فرآیندشوند و در حین ارزشیابی یاد میدر حین یادگیری ارزشیابی می

 (.1189رسند )حسنی، در کالس به ظهور می

ش ت و ارزیاهماز طرح ارزشیابی توصیفی از آن است که  یحاک هابررسیمطالعات و 

 گیریبهرهنشان داد که  ایمطالعه( طی 1198سپاسی ) رابطهاست. در همین  برخوردار ایویژه

آموزان در کالس و پیشرفت وصیفی موجب حضور جدی و فعال دانشاز ارزشیابی ت

( نشان داد که سطوح یادگیری 1184حقیقی)نتایج تحقیق . شودمی هاآنتحصیلی بیشتر 

یعنی  گر تفاوت معنادار داردآموزان دیدانش باآموزان تحت پوشش ارزشیابی توصیفی دانش

معتقد ( 1188حسنی). کنندمیآموزان گروه ارزشیابی توصیفی بهتر از گروه دیگر عمل دانش

 هانآکه هر چه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملکرد  است

ان در آموزتعامل دانش ،مشارکت فعالکنجکاوی، مطالعات نشان داد که نیز باالتر است. 

به نقل از ) ستاتوصیفی بیشتر از ارزشیابی سنتی  ارزشیابیکالس با یکدیگر و با معلم در 

ارزشیابی ( به این نتیجه رسید که 1183) زادهحسن یدیگر یدر یک بررس (.1188زارعی،

زیادی در خالقیت و نوآوری، رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته  توصیفی به میزان نسبتاً

ن یادگیری، همچنیهای یادگیری، باالبردن انگیزه و تشویق آموزان، ایجاد فرصتدانش

آموزان تأثیر گذاشته است. البته بهتر است که ارزشیابی به صورت تماعی دانشروابط اج

( معتقدند 9005) 1مورتینین ساتو، کافی و (. همچ1331، 9النتتعاملی و پویا صورت گیرد )

الملل ه بینمطالعات مؤسس جح کرد. نتایهای کالسی را اصالکه در ارزشیابی بایستی فعالیت

نشان داد که پیشرفت تحصیلی  (9001) 5پرلز ( و1335) 4تیمزارزشیابی تحصیلی تحت عنوان 
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علوم و سواد خواندن بسیار پایین ی چهارم ابتدایی ایران در دروس ریاضی، آموزان پایهدانش

آمزان ایران از میان ن مطالعات دانشدر ای.(9009، 1و کندی مولیس ن،یبه نقل از مارت )است

 15و از میان  91رتبه  کشور در درس علوم 94و از میان  95کشور در درس زیاضی رتبه  96

ضعیف اند. عملکرد را کسب کرده 19خواندن رتبه  کننده در پیشرقت سوادکشور شرکت

و بهبود کیفیت  ت توجه جدی برای اصالحاتآموارن ایران در این مطالعات ضروردانش

آموزش عمومی و امور تربیتی را نشان داد و موجب شد که شورای عالی آموزش و پرورش 

ی برای تغییر نظام ارزشیابی به طرحند تا نسبت ادبه معاونت آموزش عمومی مأموریت د

تدایی اقدام کند. بنابراین طرحی تحت عنوان ارزشیابی توصیقی تهیه و به اجرا های ابپایه

 (.1189گذاشته شد )سیف مقدم، 

سنتی، مرحله پایانی تعیین های فراگیران در آموزش و پررش از یادگیریارزشیابی 

کنون ود. ارتر به کار میآموزان به پایه های تحصیلی باالها است و برای ارتقای دانشآموخته

بندی هقناپذیر و همگام فرآیند آموزش یادگیری است که به جای طبارزشیابی، بخش جدایی

( 9004) 9نزیگیاست(.1181،یفیشر)ها متمرکز است هدایت یادگیری آنآموزان بر دانش

 یریادگی ردبشیپ یفعال و مستمر برا صورت به فقط نه یابیاز ارزشمعتقد است که معلمان 

تفاده اس یآموزش یهاوهیشجاد ید جهت ایمف یهادادهآوردن  به دست یبرا بلکه، رانیفراگ

، یریادگی عنوان به یابیارزشند یکه در فرا معتقد است( 9001) 1ارلهمچنین . کنندیم

را  ییتوانا نیا مؤثر یابیارزش و خود نظارت کنند یریادگی برکه  رندیگیماد یآموزان دانش

 یبراراهبردها  گونهنیازاو طرح را  یترکارآمد سؤاالتکه  دهدیمآموزان به دانش

این  آموزشی نقاط قوت یهابرنامهازطریق ارزشیابی دقیق  استفاده کنند. مؤثر یریادگی

را  هایینارساو  هایکاستتوانندیمریزان و مسئوالن اجرایی و برنامه شودیمآشکار هابرنامه

ر به یز سؤاالتق حاضر یدر تحقبا استناد به این مقدمه  .رفع و نقاط قوت را تقویت کنند

 ش قرار گرفتند.یمحک آزما

 ؟اندکدم یفیتوص یابیطرح ارزش از نظر معلمان ابتدایی نقاط قوت. 1

                                                           
1. Martin, Mullis & Kennedy 

2. Stiggins 

3. Earl 
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 ؟اندیگذارنامو  یبندطبقهقابل شده یادطرح  قوتا نقاط یآ. 9

 پژوهش روش

است ایی مقطع ابتد وپرورشآموزشسازمان  مربوط به یتوصیف یطرح ارزشیاب کهییازآنجا

( 1و  1) ناحیهدو  یتصادف صورتبهاهواز  یشپروو چهارگانه آموزش  ینواحبین لذا از 

. اندهدادتحقیق حاضر را تشکیل  یجامعه آمار یآن نواح یابتدایمقطع معلمان انتخاب و 

انتخاب مدرسه(  3از هر ناحیه مدرسه) 18بود که در ابتدا  صورتینبدنه روش انتخاب نمو

انتخاب تحقیق نمونه  عنوانبهزن(  194مرد و  66مدارس ) آن یرسمنفر از معلمان  130و 

و تاکنون است  ییک طرح جدید یتوصیف یابیارزطرح با توجه به اینکه شدند. 

ه ساختمحقق سؤاالتاز  هاداده یآورجمع یبرالذا نشده بود  یآن طراح یبرا یانامهپرسش

از از طریق مصاحبه نفر انتخاب و  90 یین معلمان ابتدایابتدا از بدر همین رابطه استفاده شد. 

 90ب یرتت ینبه هم .را نام ببرند یفیتوص یابیارزشطرح  قوتنقاط آنان خواسته شد که 

ریحی یاد شده به صورت سؤال تشطرح  قوتنظر آنان نسبت به نقاط انتخاب و نیز  گرینفرد

 سوال مقدمانی ساخته شد. 11پرسیده شد و از ترکیب سؤاالت مصاحبه و سؤال تشریحی 

د رشته ینفر از معلمان و سه نفر از اسات15اختیار در  شدهساخته یمقدمات سؤاالتسپس 

نیاز  صورت و درمطالعه  دقتبهرا  سؤاالتاز آنان خواسته شد که قرار گرفت و  یشناسروان

ت مشابه به علت این شد که هاآن یبررسنتیجه . الزم را انجام دهنداقدامات ات اصالحبه 

مقطع  یرسمنفر از معلمان  130مانده روی سؤال باقی 93سؤال حذ ف و نهایتاَ  4موضوعی 

توصیفی  یابیارزطرح  قوتنقاط نشان داد که  یاکتشاف ینتایج تحلیل عامل. اجرا شدابتدایی 

 یآموزش یابیامکان ارزش؛ (ماده19) یادگیریتثبیت به نام  یکل قوت نقطه سهو  سؤال 95از 

نتایج مربوط تشکیل شد. ( ماده5) امتحاناضطراب کاهش و ماده(  8) آموزدانشچند همزمان 

ی کرونباخ نشان داد که آلفا یتوصیف یطرح ارزشیاب قوتنقاط مربوط به  سؤاالتبه پایایی 

امکان  عامل یبرا 851/0یادگیریتثبیت عامل ترتیب برای  همین به و ؛/31 سؤاالتبرای کل 

 اضطراب امتحانکاهش  عاملبرای  889/0آموزدانشهمزمان چند  یآموزش یابیارزش

ل از طریق تحلی یتوصیف یطرح ارزشیابقوت  طنقا سؤاالت یروای آمد. دست به 996/0
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 1دول در ج ییدیتأ یتحلیل عامل یآماراطالعات )و تعیین گردید یبررس ییدیتأ یعامل

 .آمده است(

 پژوهش يهایافته

 در جداول زیر آمده است. هایافته

 توصيفي يابيارزطرح  قوتنقاط به  طمربوار، حداکثر نمره، ميانگين و انحراف معيحداقل .1جدول 

 انحرا ف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره نقاط قوت

 68/10 85/13 60 19 یتثبیت یادگیر

 96/9 19/98 40 8 آموزدانشهمزمان چند  یآموزش یابیارزشامکان 

 55/4 69/18 95 5 اضطراب امتحانکاهش 

ت عامل تثبی یآمده است حداقل و حداکثر نمره به ترتیب برا 1همانطوریکه در جدول 

 یعامل امکان ارزشیاب ی؛ برا68/10و  85/13، میانگین و انحرا ف معیار آن 60و 19 یادگیری

 یو برا 96/9و  19/98، میانگین و انحرا ف معیار آن 40و  8آموزدانشهمزمان چند  یآموزش

 دست به 55/4و  69/18و میانگین و انحرا ف معیار آن  95و  5 امتحاناضطراب عامل کاهش 

 یعامل امکان ارزشیاب ،یعامل تثبیت یادگیرکه  دهدمیجدول فوق همچنین نشان  آمد.

قوت طرح  طنقا عنوانبه اضطراب امتحانعامل کاهش و آموزدانشهمزمان چند  یآموزش

 ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را دارا هستند. به توصیفی یارزشیاب

 منظورهبنقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي:  ماده هایتحليل عاملي اکتشافي 

 1یاکتشاف یعاملتحلیل روش از  یطرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدای قوتنقاط استخراج 

عدد باالتر از 1و ارزش ویژه 9یاستفاده گردید. مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکر

 یارزیاب یقرارگرفتند. برا سنجش مورد4یک بود که با روش چرخش واریماکس

( و KMO) 5اوکلین–میر –نفر( از آزمون کفایت کایزر 130بودن اندازه نمونه )مناسب

                                                           
1. Explatory factor analysis 

2. Scree plot 

3. eigenvalues 

4. Varimaxrotation 

5. Kasier – Meyer – Olkin Measure of Sampling 
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 –میر –ل نشان داد که آزمون کفایت کایزریجه تحلیاستفاده شد. نت 1آزمون کرویت بارتلت

بود و نتیجه آزمون  بخش رضایتآمد که مطلوب و  دست به/. 309( برابر با KMOاوکلین )

در  (.>2x،406=Df،0001./p=144/9650معناداربود) یآمار لحاظ ازکرویت بارتلت نیز 

بار  1پس از  ها دادهنشان دادکه  9 جدولدر نظر گرفته شد. نتایج  4/0برشنقطه  ضمن

 95از  یطرح ارزشیابی توصیفی مدارس ابتدای قوتنقاط برآورد کرد که  یشیچرخش آزما

درصد از واریانس کل  06/49این سه عامل  درمجموعاست و  شدهتشکیلماده و سه عامل 

بار رین بیشت یکه دارا هاییمادهباید از  هاعامل گذارینامدر خصوص . کندمیرا تبیین  طرح

بیشترین  یداراعامل اول از اول  ماده کهازآنجایی(. 1131 ،بشلیده)هستند استفاده کرد یعامل

اسخ افتن پیو  سؤالق مرور مطالب، طرح یاز طر یریادگیت یتثبرامون یپو  یبار عامل

بیشترین  یداراعامل دوم از ماده اول همچنین شد.  گذارینامن عنوان یلذا به هم چرخدمی

 کندمیاشاره آموزدانشهمزمان چند  یآموزش یابیامکان ارزشدر رابطه با است و  یبار عامل

 ها مادهدر صدر عامل سوم اول از  ماده چون نهایت درو ؛شد گذارینامن عنوان یلذا به هم

انش اضطراب امتحان د کاهش رامونیپاست و چون  یبیشترین بار عامل یو دارا قرارگرفته

 د.یگرد گذارینامن عنوان یلذا با هم چرخدمی آموزان

از یتثبیت یادگیرمربوط به عامل  یعامل یکه دامنه بارها دهدمیجدول همچنین نشان 

 ؛459/0تا  913/0از آموزدانشهمزمان چند  یآموزش یامکان ارزشیابعامل  513/0تا  919/0

مندرجات جدول همچنین برآورد شد. 406/0تا  918/0از  اضطراب امتحانکاهش  عاملو

ت یبتث» ماده،عامل اول() یادگیریعامل تثبیت مربوط به  هایمادهاز بین که  دهدمینشان 

آن ماده آخر  و؛ 991/0با مقدار «افتن پاسخیو  سؤالق مرور مطالب، طرح یاز طر یریادگی

از  419/0با مقدار « انآموزدانشهمه دروس  یلیتحص هایفعالیتتمام  یابیارز» عنوانتحت 

(، )عامل دومآموزدانشهمزمان چند  یآموزش یعامل امکان ارزشیابمربوط به  هایمادهبین 

تحت آن ماده آخر  ؛و/950 مقداربا  آموزدانشهمزمان چند  یآموزش یابیامکان ارزش ماده

از بین  نهایت در و؛ 468/0با مقدار « تیبر کم نهو آموزان دانش یفیبر تالش ک تأکید» عنوان

اضطراب  کم شدن» ماده(، عامل سوم) امتحاناضطراب عامل کاهش مربوط به  هایماده

                                                           
1. Bartletts Test of Sphericity 
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با « ینبود مردود» عنوانتحت آن ماده آخر  و؛ 999/0با مقدار «آموزانامتحان دانش

 .انددادهرا تشکیل  یعامل ربیشترین و کمترین با ترتیببه 454/0مقدار

 یکه آلفا نشان داد یتوصیف یطرح ارزشیاب قوتنقاط  سؤاالتمربوط به  یپایاینتایج 

 یبرا 31/0یادگیریعامل تثبیت  یترتیب برا همین به و 35/0سؤاالتکل  یکرونباخ برا

 به996/0امتحاناضطراب عامل کاهش ی برا و889/0همزمان  یآموزش یعامل امکان ارزشیاب

 عاملیسه  یو برا938/6 دوعاملی ی، برا663/15 عاملیک ی یژه برایر ویمقاد آمد. دست

ک ی ین شده براییانس تبیز نشان داد که درصد وارین یادشدهبرآورد شد. جدول  101/5

آمد. الزم به ذکر  دست به 06/49 عاملیسه  یو برا 93/15 دوعاملی ی، برا50/13 عاملی

دانش آموزان  یطرح بران یامناسب  یهبازد، آرامش در آموزشاحساس  سؤاالتاست که 

ق یشوباالتر و ته یدانش آموزان به پا یارتقا باز بودن دست معلم در، متوسطکم استعداد و 

و قرار /.( 40 از)کمتر هاآن یعاملبه علت پایین بودن بار یت گروهیبه فعالان دانش آموز

ن با استناد به ای. ندشد هاحذ فماده ییل نهایاز تحل هاعاملیک از  کدامهیچ ینگرفتن رو

یک  هرکدام یو بار عامل هاماده، عوامل 9در جدول  .شودمی تأییدتحقیق  9و  1 سؤالیافته 

 است. شده ارائه یتوصیف یارزشیاب قوتاز نقاط 

 يتوصيف يارزشياب قوتاز نقاط  يک هرکدام يو بار عامل هاماده، . عوامل2جدول 

 بار عاملی  ردیف

 /.991 طریق مرور مطالب، طرح سؤال و یافتن پاسختثبیت یادگیری از  1

  

 /.908 های قبلی با بعدیبرقراری ارتباط یادگیری 

 /.654 افزایش گنجینه لغات دانش آموزان 1

 /.611 آموز و خانواده در امر آموزشمشارکت فعال معلم، دانش 4

 /.610 های مطالعه صحیحکسب مهارت 5

 /.609 شنیدن، خواندن، تفکر و نوشتن هایتلفیق مهارت 6

 /.580 ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه 9

 /.559 کسب مهارت ارتباط بین فردی 8

 /.550 کسب مهارت تفکر انتقادی 3

 /.513 رشد مهارت خود اصالحی و تنظیمی 10

 /.416 اندانش آموزآموزشی  ضعفقاط قوت و ن تشخیص 11
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 بار عاملی  ردیف

 /.419 اندانش آموزهای تحصیلی همه دروس فعالیتارزیابی تمام  19

 آموزامکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند دانش 11

 

950./ 

 

 /.910 هد ف طرح ایجاد یادگیری است تا کسب نمره 14

 /.994 برقراری ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموزان 15

 /.905 انقدرت بیان دانش آموزباال رفتن  16

 /.901 ل گوناگونئبه تحقیق در مورد مساان دانش آموزتشویق  19

 /.484 انفرزندهای آموزشی ازفعالیتوالدین آگاهی مستمر  18

 /.498 جویی در سرمایه و سرانه مدرسهصرفه 13

 /.468 نه بر کمیتو بر تالش کیفی دانش آموزان  تأکید 90

 /.999   اضطراب امتحان دانش آموزان کاهش 91

 /.968   های با جمعیت کممناسب بودن این روش برای کالس 99

 /.431   سالدر طول  و یادگیری یادهیفرایند استمرار  91

 /.491   از بین رفتن وابستگی به نمره در دانش آموزان 94

 /.454   نبود مردودی 95

را  یهادتعداد عوامل پیشن توانمینیز  یاسکر گفته شد از طریق نمودار قبالًکه همانطور

 است. شدهارائه1 نموداراسکری در  داد عوامل پیشنهادی از طریق نمودارتعاستخراج کرد 

 
 ياسکر . نمودار1نمودار 

روایی  تعیین ظورمنبهنقاط قوت ارزشيابي توصيفي:  ماده هایتحليل عاملي تأیيدی 

( از انهگسهعوامل )سؤاالت استخراج شده مربوط به نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی 

استفاده شد. برای انجام این تحلیل از برآورد حداکثر درست  AMOSافزارنرم 16نسخه 
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عامل کاهش  با یریادگیت یتثب عاملکه بین  دهدمینشان  9نمودار  استفاده شد. 1نمایی

 یابیامکان ارزش عاملبا  یبین عامل تثبیت یادگیر 85/0همبستگیضریب اضطراب امتحان 

همزمان با  یآموزش یعامل امکان ارزشیاببین  و94/0همبستگیضریب همزمان  یآموزش

 وجود دارد. 80/0همبستگیب یضر اضطراب امتحانکاهش عامل 

 
 مدل سه عاملي نقاط قوت طرح ارزشيابي توصيفي. 2نمودار 

Tas تثبيت يادگيري، ييعنEmk چند نفر،  ارزشيابي آموزشي همزمانامکان  ييعنAnx کاهش  ييعن

 اضطراب

یابی ارزشطرح  قوتنقاط  هامستطیلو  هاعامل، متغیرهای مکنون یا هابیضی 9نمودار در 

که  دهدیمنشان  هامستطیلبه  هابیضیاز  سویه یک هایپیکان. دهدمیرا نشان  توصیفی

آن میزان از واریانس  هاپیکانروی  شدهنوشته، مقدار گیرندمیروی کدام عامل بار  هاماده

کوچک واریانس  هایپیکان. دهدمیرا که از سوی عامل قابل توضیح است نشان  هاماده
                                                           
1. maximum likelihood 

Tas

.41

g2 e1

.64

.48

g3 e2

.69

.44

g4 e3

.66

.51

g5 e4
.72

.38

g6 e5.62 .49

g7 e6
.70

.29

g8 e7
.54

.26

g9 e8

.51

.36

g10 e9

.60

.45

g11 e10

.67

.34

g14 e11

.59

.34

g20 e12

.58

Emk

.40

g22 e13

.64

.53

g23 e14
.73

.32

g24 e15.57 .60

g25 e16
.78

.51

g26 e17

.71

.50

g27 e18

.71

.56

g28 e19

.75

.14

g29 e20

.38

Anx

.24

g12 e21
.49

.29

g13 e22.54 .47

g15 e23
.69

.50

g19 e24

.71

.39

g21 e25

.63

.74

.80

.86

.47

.39
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 ویهدوس هایپیکان. شودنمیعامل تبیین  وسیلهبهکه  دهدمی)خطا( را نشان  ماندهباقی

وجه مقادیر بارهای عاملی با ت تائیدی. در تحلیل عاملی دهدمیرا نشان  هاعاملهمبستگی میان 

 (.1336 ،1ر و لوماکسشوماخ) شوندمیبتا نشان داده  هایوزنبه 

 يتوصيف ي. ساختار عاملي نقاط ضعف ارزشياب3جدول 

RMSEA IFI CFI AGFI GFI /Df2X Df 2X الگو 

 عاملیسه  08/436 990 81/1 ./84 ./81 ./3 ./3 ./065

؛  ./84(GFI) 9نیکویی برازش هایشاخص، که دهندمینشان  1 درجدولنتایج مندرج 

 4شاخص برازندگی فزاینده؛  065/0( RMSEA) 1جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

(IFI) 3/0 5ایمقایسهشاخص برازندگی  و (CFI )3/0  .نظرانیصاحب این رابطهدر است 

از  ترکوچکIFIو  GFI ،CFIکه وقتی میزان کنندمی( پیشنهاد 1333) 6بنتلر و هوهمچون 

حاکی از برازش  1نتایج جدول برازش مناسب و کافی مدل است.  دهندهنشان/. باشد 08

اصالح روی  دو، های آن بهبود مقادیر شاخص منظور بهمطلوب مدل پژوهش حاضر است. 

 آمده است. 9مدل انجام شد که در نمودار 

 گيرييجهنتبحث و 

طرح ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان ابتدایی شهر  قوتنشان داد که نقاط تحقیق حاضر 

 یعامل امکان ارزشیابماده(،  19) یادگیریعامل تثبیت از  اندعبارت (9و  1ناحیه )اهواز 

 .ماده( 5) امتحاناضطراب کاهش  عاملماده(  8)چند نفر همزمان  یآموزش

ق مرور مطالب، طرح یاز طر یریادگیت یتثبکه  دهدمینشان  عامل اول هایمادهدر  عامل

نه لغات دانش یش گنجیافزا ،یبا بعد یقبل هاییادگیریارتباط  یبرقرار ،افتن پاسخیو  سؤال

های مهارت ، کسبآموزشو خانواده در امر  آموزدانشمشارکت فعال معلم،  ،آموزان

وب جاد نگرش مطلیا ،، تفکر و نوشتندن، خواندنیشن هایمهارتمطالعه صحیح، تلفیق 

                                                           
1. Schumacker & Lomax 

2. Goodness of Fit Index 

3. Root-Mean-Square-Error of Approximation 

4. Incremental Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Hu & Bentler 



 99 و ششم، تابستانی سشماره سال يازدهم، ی تربیتی، شناسروانفصلنامه                                               129 

رشد مهارت  ،یکسب مهارت تفکر انتقاد ،یفردنیکسب مهارت ارتباط ب ،نسبت به مدرسه

تمام  یابیارزو  انآموزدانش یآموزش ضعفقوت و  قاطن صیتشخ ،یمیو تنظ یاصالحخود

 یفتوصی یطرح ارزشیاب قوتنقاط  ازجمله انآموزدانشهمه دروس  یلیتحص هایفعالیت

(، 1188حسنی )، (1184) حقیقی(،1198سپاسی )با یافته  حاضرنتایج یافته تحقیق  است.

( 1188) حسنیبررسی  رابطهدر همین  هماهنگ است.( 1183)زادهحسن( و 1188زارعی )

نشان داد که هر چه میزان آگاهی معلمان از رویکرد ارزشیابی توصیفی بیشتر باشد عملکرد 

بتاً ارزشیابی توصیفی به میزان نس که( به این نتیجه رسید1183)زادهحسننیز باالتر است.  هاآن

آموزان، ایجاد زیادی در خالقیت، نوآوری، رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش

ته ی شکوفایی استعدادهای نهفای یادگیری، باالبردن انگیزه و تشویق یادگیرهفرصت

های یادگیری، باال بردن انگیزه و تشویق یادگیری، همچنین در آموزان، ایجاد فرصتدانش

زار است. در ارزشیابی توصیفی روند ارزشی معلم با آموزان تأثیرگروابط اجتماعی دانش

 ندریس همراه و همزمان است.

ود؛ ب آموزدانشامکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند تحقیق حاضر  هاییافتهاز دیگر 

ری ارتباط عاطفی بین معلم و برقرا ،ایجاد یادگیری است تا کسب نمره ،طرحاز هد ف 

به تحقیق در مورد ان آموزدانشتشویق  ،انآموزقدرت بیان دانشآموزان، باال رفتن دانش

در  یجویصرفه ،انفرزندآموزشی  هایفعالیت ازوالدین آگاهی مستمر  ،ل گوناگونئمسا

 قاط قوتن ازجمله نه بر کمیتو آموزان بر تالش کیفی دانش تأکید ،سرمایه و سرانه مدرسه

 (،1198پاسی )سنتایج یافته تحقیق حاضر با یافته  .رودمیبه شمار  یتوصیف یطرح ارزشیاب

 هماهنگ است.( 1183)زادهحسن( و 1188(، زارعی )1188حسنی ) ،(1184) حقیقی

با  هایکالسمناسب بودن این روش برای  ،آموزاندانش اضطراب امتحان کاهش

ه نمره ین رفتن وابستگی باز ب ،سالدر طول و یادگیری  یادهیفرایند استمرار  ،جمعیت کم

تایج ن است. یتوصیف یطرح ارزشیاب قوتاز دیگر نقاط  نبود مردودیو  آموزاندر دانش

( و 1188(، زارعی )1188حسنی ) ،(1184(،حقیقی )1198سپاسی )با یافته  حاضرتحقیق 

نامی از امتحانات کالسی و سالیانه باقی  ،در طرح توصیفی هماهنگ است.( 1183)زادهحسن

و ترس و اضطراب ناشی از دیو امتحان جای خود را به فرشته مهربانی، عشق و امید  ماندینم
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و  ودشیمدر کودکان نمایان  ترقیعمو یک انگیزه درونی جهت یادگیری بهتر و  دهدیم

امروز درمدرسه چه »جای خود را به « ؟دیاگرفتهامروز در مدرسه چند»شعار سنتی 

های خود را در منزل و در طرح این سؤال کودکان آموخته دهد و عمالً بامی« اید؟آموخته

کنند. بنابراین هیچ کودک دیگر به خاطر گرفتن نمره و مرور می آورندیمجامعه به خاطر 

 حتتخود و اطرافیان  یهایهمکالسشود یا به علت فشار والدین و تمسخر کم تنبیه نمی

ه وقوع ایم بشایندی که بارها شاهد آن بودهگیرد و عواقب ناخوروحی و روانی قرار نمی فشار

را  تواند راه پیشرفت خودتنش هر کس می دورازبه. بلکه در یک محیط آرام و ونددیپینم

سیاری بکند ادامه دهد. طبق استعداد خدادادی خویش و در بستر مناسبی که معلم فراهم می

 را نگران هاخانوادهآموزان و به دنبال آن معلمان و دانش ،وپرورشآموزشکه  هایییبآساز 

امی که سایه سنگین امتحان بر تم یاگونهبهامتحان است مربوط به جدی  هاییبآسکندیم

که  بینیمیمتربیتی کالس و مدرسه سایه افکنده است و در نظام ارزشیابی فعلی  هاییتفعال

 -اددهییتحان هد ف اصلی فرایند موفقیت در ام ترروشنتا حدود زیادی امتحان و به عبارت 

یادگیری در کالس درس و مدرسه شده است، یعنی امتحان ارباب تمام تعلیم و تربیت است 

 بایست خدمتگذار آن باشد.که می یدرصورت

یابی شود تا با تأکید بر ارزشدر اجرای طرح جدید ارزشیابی توصیفی در مدارس تالش می

بازحورد توصیفی، شرایط بهتری برای  ین دادنتکوینی، ارزشیابی عملکردی و همچن

رود که این نظام ارزشیابی در عملکرد تحصیلی، یادگیری فراهم شود. بنابراین، انتظار می

در  یابیاه ارزشگین درست جاییتبآموزان تأثیر مثبتی داشته باشد. های دانشباورها و نگرش

آنکه  غمربهاهمیت بسیار دارد.  یریادگی-یاددهیند یآفر ت ویم وتربینظام تعل یندهیآ

 کندیمفا یرا ا یترمهمنقش  یولاست یتو تربم یاز نظام تعل یستمیس ، خردهیابیارزشسنجش 

شتر است. روش یار بیبس وپرورشآموزش هاییستمسر خرده یر تحوالت آن نسبت به سایو تأث

از  یبخش مهم کهیطوربهر قرار داده است یرا تحت تأث ی، فرهنگ عمومیابیارزش

یند آفر .است یابیاز آثارارزش یواجتماع ناش هاخانوادهدر درون  یاجتماع هاییبآس

سنجش و ارزشیابی در کشور ما، فقط شامل ارزیابی مجموعی یا نهایی است که در پایان 

. دراین روش ردگییمصورت  یبندرتبهتشخیص پیشرفت تحصیلی و  منظوربهدوره آموزشی 
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نهایی و  یهاآزموننظام آموزشی معطو ف به  و کل، والدین آموزدانشتمامی تالش معلم، 

. این شودیمخالصه  یدورقمدر یک عدد یک یا  هازحمتو ماحصل همه  هاستآننمره 

 یوعنبهآموزان است، بلکه در خصوص دانش گیرییمتصممالک قضاوت و  تنهانهنمره 

 گونهینا از. نتایج حاصل شودیمالدین و نظام آموزشی تلقی ارزشیابی از کار معلم، مدیرو و

ممکن است عواقب ناگواری را به همراه داشته باشد.  ،دقیق نبوده هاگیرییمتصم

 در خدمت آموزش و رشد و توسعه یریگاندازهآنکه نظام ارزشیابی و  یجابهیگردعبارتبه

 دانش فراگیران و معلمان قرار گیرد،

و یادگیری در خدمت نظام سنجش و آزمون درآمده است و مالک  فرآیند تدریس

آموز در یک مقیاس صفر تا بیست قضاوت در مورد در مورد عملکرد نظام آموزشی و دانش

شود. تالش برای حل مشکالت واقعی زندگی و یادگیری در حین عمل باید از خالصه می

و هم نظام سنجش معطو ف به اهدا ف و کارکردهای مهمی تلقی شود که هم نظام آموزش 

های جدید سنجش و ارزشیابی در پی آن آن عمل نماید و این همان چیزی است که روش

 است.

داوز )ار مهم استیبس یدرس یریادگیکالس در  یریادگیط و جو یاست که مح یهیبد

( 9001) 9یهمچون استارک و گر نظرانصاحباز  یبرخن رابطه ی(. در هم1333 ،1نیو سا

د د خود آزایان عقایآموزان در باست که در آن دانش آنجاییمعتقدند که جو کالس خوب 

ر و عملکرد خوب بهت یریادگیبه  ن کاریاجه ینت کنندکهدا یپ نفس به اعتمادو و راحت باشند 

ی آموزش ط یدر مح یفیتوص یابیکه ارزش رسدمیبه نظر . شودمیمنجر  هاآزموندر  هاآن

کنند که وجود جوی توصیه می( 9009) 1مورفی سوکند. در همین رابطه لوکاپیدا میتحقق 

آموزان، حمایتگر، کمتر رقابتی و با رضایت باال در تعادل آرام، دارای انسجام باال بین دانش

( در پژوهشب نشان داد که اگر نظام 9006ورانی آنان نقش مؤثری ایفا می کند. لوبرز )

ای باشد که باعث ایجاد جو عاطفی و با روابط اجتماعی کالس به گونهارزشیابی حاکم بر 

 یهاتیفعال ارزشیابی از .شوندآموزان با پیشرفت تحصیلی باالتری روبرو میباال شود، دانش
                                                           
1. Daws & Singh 

2. Stark & Gray 

3. Loukas Murphy 
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آموزان، یکی از وظایف مهم هر نظام پیشرفت تحصیلی دانش ژهیوبهآموزشی و پرورشی، 

آموزشی در دنیاست. این عمل عمدتاً توسط معلمان در کالس درس، قبل از آموزش در 

 .بنابراین ضرورتشودیمآموزان انجام رکت فعال دانجریان آموزش و بعد از آموزش با مشا

ار باشند. از سوی دیگر معلمان باید دارد که معلمان در این زمینه از مهارت کافی برخورد

باور داشته باشند که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز مانند آموزش، فرایندی مستمر است؛ 

مروز ا آنچه.کندیمآموزان کمک فرایندی که بخشی از آموزش است و به یادگیری دانش

ند زش )فرایبی در ضمن آموهر معلمی به آن نیاز مبرم دارد، کسب مهارت سنجش و ارزشیا

ش شود یعنی اینکه ارزشیابی را از آموزصحبت از فرصت می وقتی .یاددهی( است -یادگیری

ایم اگر روش تدریس معلم روش فعال باشد در زمان فعالیت کودکان معلم جدا تصور کرده

و راهنما خواهد بود و بهترین فرصت برای ارزشیابی توصیفی هم در همین  گرتیهداشاهد 

 .حین فرایند تدریس است نه پایان تدریس

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به ارائه پیشنهادهایی برای اصالح و بهبود اجرای 

 :شودیمطرح ارزشیابی توصیفی پرداخته 

 یطرح از طریق تحقیقات علم ط ضعفنقا یبررس 

  عوامل  ازجملهطرح  یانمتصدضرورت توجه جدی به آموزش و توجیه کلیه

 .گرددیمآموزش اداره احساس  کارشناسان، معلمان مدرسه

 آموزشی راهنما برای  یهابستهآموزان و تهیه لزوم آموزش و توجیه اولیاء دانش

 هاآن

  یانصدمتآموزشی برای آموزگاران و  یهاکارگاهلزوم برگزاری مستمر و پیوسته 

 این طرح

  یماصداوسعمومی از طریق امکانات  یرساناطالعضرورت توجه به ترویج و ،

 و... در مورد اهمیت و ابعاد طرح ارزشیابی توصیفی و نتایج و پیامدهای آن هاروزنامهرادیو، 

  وردمو ابزارهای  هایستل چک یساز سادهبازنگری و تسهیل و  ضرورتبهتوجه 

 در این طرح استفاده

  ( نفر پایین آورده شود90-15به تعداد ) یتپرجمع یهاکالستراکم 
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  درس مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی به میـزهای  یهاکالسمجـهز نمـودن

 گروهی هاییتفعالمنـاسب جهت انجام  هاییصندلگرد و 

  آموزانرسانی و توجیه والدین و دانشآموزشی جهت اطالع یهاکارگاهبرگزاری 

 در مورد ارزشیابی توصیفی

 طرح ارزشیابی توصیفی تر برای اجرایتخصیص بودجه مناسب 

 آن بهتر چهارزشیابی توصیفی جهت معرفی هر  ینهیدرزمعلمی  یهاافتهیانتشار 

 معلمان، های مدارس جهت آگاهی بیشتر مدیران، تر کردن کتابخانهغنی

 آموزان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفیدانش

  یسنحتوصیفی )برای مبانی نظری طرح ارزشیابی  تریقوفراهم نمودن ادبیات ،

1188). 

 منابع

 SPSSبا  یپژوهش یهامثال، یپژوهش و تحلیل آمار یهاروش(. 1131). کیومرث،بشلیده
 . اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.AMOSو 

 ،راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی پایه اول، دوم و سون دبستان (.1184) .حمدم ،حسنی

 تهران، آثار معاصر

طرح ارزشیابی توصیفی )اهدا ف، اصول و  (.1189). ییحی، یو کاظم محمد حسنی،
 تهران: آثار معاصر ،راهکارها

های ذهنی چالش پیش روی گسترش ارزشیابی کیفی کژتابی (.1188) .محمد ،حسنی

 دوره هشتم. ،64رشد، مدیریت مدرسه، شمارهتوصیفی در دوره ابتدایی. 

–یاددهیند یت فرایفیدر بهبود ک یفیتوص یابیارزش تأثیر(. 1183) .ی، کبرزادهحسن

 یاتقیدگاه معلمان. طرح تحقیشهر تهران از د ییآموزان مقطع ابتدادانش یریادگی

 افته.یخاتمه 

توصیفی( در تعمیق یادگیری )(. نقش ارزشیابی مستمر 1184) .الساداتحقیقی، فهیمه

 نامهپایان ،84-81آموزان در پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی دانش

 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.
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ارزشیابی توصیفی بر خالقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد  تأثیر(. 1188) .اقبال زارعی،

ه علوم مجل، بندرعباسآموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در شهر یلی دانشتحص

 .39-93، صص 9، شماره 16، سال 5، دوره تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

 تهران: انتشارات دوران.. ، سنجش و ارزشیابی آموزشیگیریاندازه(. 1189). اکبرعلیسیف، 

ای ه(. تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و مهار1189سیف مقدم، حسن. )

آموزان، ارزشیابی توصیفی )فرآیند و فرآورده( گزیده مقاالت همایش اجتماعی دانش

 شاپور خواستسازمان آموزش و پرورش استان لرستان، خرم آباد، انتشارات 

ی پایانی بر پیشرفت تحصیلتکوینی و ارزشیابی تأثیرمقایسه (. 1198سپاسی، حسین)

وم، ، دوره سشناسیی علوم تربیتی و وانمجله. دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

 .50-13، صص 1شماره 

یادگیری. مجموعه مقاالت  -(. سنجش عملکرد در فرآیند یاددهی1181پاشا. )شریفی، حسن

آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و  مهندسی اصالحات در-همایش ملی

 .141-191تربیت. صص 

(. مجموعه مقاالت همایش ارزشیابی تحصیلی و تربیتی، 1189) .فرمهینی فراهانی، محسن

 ، معاونت آموزش عمومی و تربیتی، انتشارات تزکیه.وپرورشآموزشتهران: وزارت 

 . مشهد:شناسیرواندر علوم تربیتی و  گیریاندازهسنجش و (. 1189). ، حسینآبادیلطف

 انتشارات حکیم فردوسی.

شماره  ،وپرورشآموزشنگاه به رویدادهای  .ارزشیابی توصیفی (.1185) .حمرادی، نصو

 ، تهران.وپرورشآموزش، وزارت 989

وبه (. مصی)کیف یتوصیف یطرح ارزشیاب ی(. استمرار اجرا1189) .وپرورشآموزشوزارت 
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