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چکیده
هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی با مطالعه این 

آماري این پژوهش شامل دو گروه از يجامعه.اجرا گردیدتوصیفی و ابعاد مختلف آن
نفر معلم بود که در 84گروه اول شامل .باشدمیمعلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی

اجراي آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاري داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و 
سازمان آموزش و پرورش از نظر هاي به ارزیابیسطح شهر سنندج بود که بناي تجربهبا

با . باالیی برخوردار بودنداي حرفههاي تجربه، دیدگاه و رویکردهاي آموزشی از برجستگی
شماري یا سرشماري آماري در هر دو گروه، از روش تماميتوجه به محدود بودن جامعه

ساخته و محققيمورد نیاز از یک پرسشنامههاي آوري دادهدر راستاي جمع. بهره گرفته شد
، با گیرياندازههاي اعتبار صوري و محتوایی ابزار. ساختمند استفاده گردیدنیمهي مصاحبه

پرسشنامه نیز از نظران این حوزه کنترل گردید و در ارتباط با سنجش پایاییحبنظرات صا
هاي کمی پژوهش با استفاده از شاخصهاي داده. برآورد شد95/0آلفاي کرنباخ استفاده و 

گیري از نیز با بهرهها حاصل از مصاحبههاي و دادهاي نمونهتکtگرایش به مرکز و آزمون 
آگاهی معلمان اوالً دهد که مینتایج این بررسی نشان. حلیل گردیدندروش تحلیل محتوا ت

ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی با ثانیاً . راجع به ارزشیابی توصیفی در حد کلیات است
ل و ئارزشیابی توصیفی داراي مساثالثاً . داردتناسبابتدایی ي ارزشیابی تحصیلی دوره
يارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی بر ارتقاابعاً ر. بعدي استمشکالت خاص و چند

و نهایتاً ارزشیابی توصیفی به عنوان یک یادگیري مؤثر است–بهداشت روانی محیط یاددهی
. باشدمینوآوري آموزشی در میان معلمان، مورد پذیرش

،ابتدایی، اصالحات آموزشیيارزشیابی توصیفی، امتحانات، دوره:کلیديهاي واژه
.آثار تربیتی

 ي مسؤولنویسنده(دانشیار دانشگاه کردستان(nematollah.azizi@gmail.com

ریزي آموزشیکارشناس ارشد برنامه
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مقدمه
ی براي ارتقاي کیفیت آموزشهاي و گستردگی تالش نظامتحوالت جهانی همگام با 

هاي بحثگذاري آموزشی نیز آموزشی، در مجامع علمی و سیاستهاي فرآیندها و فعالیت
داري در خصوص ضرورت انجام اصالحات آموزشی و بهبود کیفیت خدمات آموزشی دامنه

. طرح گردیدنظران و کارشناسان نظام آموزشی کشور الن، صاحبویان مسؤمدارس کشور در م
ارزشیابی نیز دچار دگرگونی شده هاي نظام آموزش و پرورش، روشدر پی چنین تغییراتی در

گرایی به ارزشیابی کیفی، مستمر، مدار در دیدگاه رفتارارزشیابی کمی و نتیجهياست و از شیوه
. تغییر کرده است) گراییسازنده(1ر دیدگاه ساختگراییمدار دتوصیفی و فرایند

وجهی اجتماعی، تعاملی، بافتمند، بر اساس دیدگاه ساختگرایی یادگیري فرایندي چند
استیس و ساکو، (مبتنی بر پویایی حضور فراگیر و متکی بر یک رویکرد فراشناختی است 

فرایند ارزشیابی به ). 1382اکس، ؛ گالثورن و ف1386محمدي و اخوان تفتی، درنقل ، 2001
در نظام آموزش و پرورش ها عملکرد دیگر مؤلفهيدهندهکمی و سنتی رایج، نه نشانيشیوه

جسمانی، عاطفی، عقالنی و هاي است و نه آگاهی کاملی از ابعاد متفاوت رشد در زمینه
بندي و ایجاد اضطراب بقهتأکید مطلق بر محصول، نتیجه، ط. دهدمیهئاجتماعی فراگیران را ارا

اخوان محمدي و درنقل ،1382احمدي، (نظام ارزشیابی فعلی استهاي از ثمرات و دستاورد
یادگیري و تعیین تر سطوح پایینگیرياندازهتر بر سنتی ارزشیابی بیشهاي شیوه). 1386تفتی، 

دهی به ي هدایت و شکلو برامبتنی استباالتر هاي براي ارتقا به پایهآموزاندانشتکلیف 
پیامد طبیعی استفاده از این الگوي ). 1383خلق، خوش(آموزش و یادگیري ناکافی و نارساست 

براي نیل به اهداف اي آن به عنوان وسیلهيبر محفوظات و گسترش دامنهتمرکز،ارزشیابی
).1371مهاجر، (باشد میاست،آنی که همان کسب نمره

نسکو با شعار آموزش براي همه، تمامی کشورهاي جهان را به میالدي یو1990از سال 
خوانده است و هدف از اصالحات آموزشی را بهبود کیفیت نظام اصالحات آموزشی فرا

به دنبال معرفی ارزشیابی مستمر در این راستا و ). 1385رضایی و سیف، (آموزشی اعالم کرد 

1- Constructivism
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به ) سنتی(ع نواقص نظام ارزشیابی فعلیبراي رفنیز 1، طرح ارزشیابی توصیفی1378در سال 
، روحانیماهر و (به صورت آزمایشی به اجرا درآمد 1382گامی در سال تحصیلی يمنزله

یادگیري از توجه به محفوظات و –با سوق دادن روند یاددهیارزشیابی توصیفی). 1386
هاي صیف آن با روشبه یادگیري عمیق و ماندگار و کاربرد و توآموزاندانشانباشت ذهنی 

آور در کالس و مدارس، محیط یادگیري را براي یادگیري زیانهاي جلوگیري از فشار و رقابت
تفتی، اخوان محمدي ودر قل ن، 1384بنی اسد، (سازد میآمادهآموزانتر دانشهر چه مطلوب

س درس، کارگیري آن در کالو ضرورت به) کیفی(رغم اهمیت ارزشیابی توصیفیعلی). 1386
انجام شده در هاي مرور پژوهش. گیردارزشیابی به خوبی مورد استفاده قرار نمیياین شیوه

این امر عدم . بسیار ناچیز است) کیفی(دهد سهم ارزشیابی توصیفیمیارزشیابی نشانيحوزه
که این سازدمیتوجه به موضوع و گستردگی مشکل را در کل نظام آموزشی بر ما نمایان

).1383یادگارزاده، (گیردمیقرارتوجهی مورد بیعلمان آیند به دالیل مختلف توسط مفر
شود میارزشیابی توصیفی یک نوآوري آموزشی محسوبابتدایی ي در نظام آموزشی دوره

این شیوه جا که از آن.ایجاد کرده استدر سازوکار ارزشیابی تحصیلی هایی یکه دگرگون
آن اثربخش ، اجراي برخوردار استطوالنی ي سابقهاز یک ست که گزین الگویی شده اجاي
رو چنین از این. سنتی با آن مواجه شدهاي توان با روشچالش جدي است که نمییک

گردد که در میبرمرتبط با اشاعه و اجراي نوآوري ل پژوهشی ئاز مسااي به حوزهیموضوع
.چنان مورد عنایت نبوده استآنکشور ما
و ها طراحی و تولید روشيکه ما در زمینهبا این) 2004(2بارمنوژائو ،فرانکعتقادابه 

پژوهشگران تعلیم و يبسیاري از ناحیههاي درسی نو، شاهد تالشهاي فنون جدید و برنامه
چندانیجدید اطالع هاي این اندیشهيخصوص چگونگی کاربست و اشاعهتربیت هستیم، در

به نحوي که . شودمیله به نحو بارزي در نظام آموزشی کشور ما نیز دیدهأاین مس. داریمن
گذاران نظام آموزشی همواره از یک الگوي ساده و تقریباً یکسان براي اشاعه و اجرايسیاست

است چندانی در پی نداشته که موفقیت اند جدید کمک گرفتههاي و روشها طرحها،برنامه

1-  Descriptive evaluation
2-  Frank, Zhao & Borman
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تبعیتتفکر مهندسی از نوعی و بودهمکانیکی که یالگویي از چنین گیربهره). 1381کاردان، (
هاي ارزشیابیدر صورتی که . )1999، 1آیزنر(آموزشی نیستهاي مناسب محیطکندمی

وقوع رفتاري بدون تغییر شرایط يتوصیفی به عنوان یک ارزشیابی ناساختمند مستلزم مشاهده
استانداردهاي یک از طرف دیگر ).2006، 2آندرسونانگلیش و (باشند میو رویدادهاي محیطی

پذیري، تناسب و دقت در هایی چون سودمندي، امکانارزشیابی مبین ضرورت ویژگیيبرنامه
بینی، عقالیی بودن، نیازهاي اطالعاتی مورد نظر کاربران، واقعکه به یک نظام ارزشیابی است

ابی بر حسب انطباقش با الزامات قانونی حساسیت و اقتصادي بودن، مناسبت داشتن یک ارزشی
).2003، 3و همکارانلینچ(ارزشیابی داللت داردهاي اعتماد داشتن دادهو اخالقی و قابلیت 

مکانیزمی براي سنجش يهرچند کاربرد ارزشیابی توصیفی به فرایندهاي آموزشی و ارائه
لینی و کلینیکی و تحلیل گردد و در مطالعات بامحدود نمیآموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

چه در این اثنا قابل تأمل است این مسائل رفتاري کودکان استثنایی بسیار پر کاربرد است، اما آن
گردند است که اغلب متدهاي مورد استفاده در ارزشیابی توصیفی به روشنی تبیین نمی

ابی عملکرد ارزشیهاي دستیابی به روشبنابراین ). 2006، 4آندرسون، انگلیش و هدریک(
اهداف آموزشی استوار و مبراي از يتحصیلی که از پایایی و اعتبار برخوردار بوده و بر پایه

سنتی در این حوزه باشند و همچنین بتوانند به یادگیرندگان به هاي خطاها و اشکاالت مدل
ا ام. اصالحات آموزشی استهاي داري بازخورد دهند، از جمله اهداف و اولویتطور معنی

ها و استفاده از ها براي بهبود ارزشیابیتر تالشمبین آن است که بیشهانتایج پژوهش
موجود در این حوزه متمرکز هاي رویکردهاي توصیفی در ارزشیابی بر بازبینی اشکال و فرم

کمی به روشنی تشخیص داده گیريهاي اندازهمقیاسهاي در حالی که محدودیت؛هستند
). 2001، 5و همکاراننباتسیتو(اند شده

تواند به ابزاري کارآمد براي میکه ارزشیابی توصیفیاند تحقیقات نشان دادهمضافاً 
توان از آن براي درك میتوصیف تعامالت مهم میان افراد مبدل گردد که در جاي خود

1-  Eisner
2-  English & Anderson
3-  Lynch et al
4-  Hedrick
5- Battistone et al
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، 2ایواتا؛ تامپسون و2006، 1، هانلی، تیگر و هیلندورو(متغیرهاي اثرگذار بر رفتار بهره گرفت 
).2001، 3، بوریرو، رایت، ون کامپ و اللی؛ ولمر2001

ولمر و (بالینی و پژوهشی از تحلیل کارکردي تجربی يبا وجود استفادهبه هر حال 
محیطی و نیاز به منابع براي موضوعات اخالقی، اعتبار زیستينگرانی درباره) 1996، 4اسمیت

هاي ا به متدهاي ارزشیابی توصیفی در ارزیابیتجربی سبب شده است تهاي اجراي تحلیل
عالوهبه ). 2001؛ ولمر و همکاران، 1993و ایواتا، 5لرمن(کارکردي عالقه نشان داده شود 

وقوع مشروط رویدادي در صورت حضور یا يتوصیفی حاضر، اطالعاتی را دربارههاي روش
بر این اساس نتایج ). 2007، 6گاربات و فرمیس(کند میعدم حضور رویداد دیگر ارائه

یک کهاند نشان داده) 2000(و فریمن و همکاران) 2002(و النگمطالعات آندرسون 
رفتار ياستراتژي ارزشیابی توصیفی ساختمند که در آن متغیرهاي پیشین در خالل مشاهده

دگردند، بر رفتارهاي افرامیآزمودنی در یک محیط طبیعی به طور سیستماتیکی دستکاري
توصیفی اغلب هاي چه ارزشیابیاگرعالوهبه . گذاردمیرا بر جااي بینی نشدهپیامدهاي پیش

کارکردي هاي دار و یا براي انفرادي کردن تحلیلبراي درك عوامل مؤثر بر رفتارهاي مسأله
تعامل يهتواند براي درك بهتر از نحومیگردد، اما همچنینمیبعدي از آن رفتارها انجام

وامل پیشین و پیامدهاي آن با رفتارهاي مهم در یک محیط طبیعی نظیر کالس درس نیز قابل ع
توصیفی متعددي در شرایط کالسی براي هاي براي نیل به این منظور ارزشیابی. باشداستفاده 

مک کرچار و (انجام گردیده است آموزاندانششناسایی روابط مهم میان معلم و رفتار 
. )2004، 7تامپسون

تحقیقيپیشینه
در ارزیابی نتایج اجراي آزمایشی ارزشیابی ) 1385(خلق و پاشا شریفی در حالی که خوش

1-  Ndoro, Hanley, Tiger & Heal
2-  Thompson & Iwata
3-  Vollmer, Borrero, Wright, Van Camp, & Lalli
4-  Smith
5-  Lerman
6-  Garbutt & Furmiss
7-  McKerchar & Thompson
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از دستاوردهاي ناشی از اجراي ارزشیابی اي که علیرغم وجود پارهاند توصیفی نشان داده
ایج اهداف خود دست یابد، نتيتوصیفی، این طرح به دالیل مختلف نتوانسته است به همه
در این . اندارزشیابی اشاره کردهيسایر مطالعات به پیامدهاي تربیتی و روانی اجراي این شیوه

گیري از الگوي که بهرهنشان داد) 1386(تفتی محمدي و اخوانيارتباط نتایج مطالعه
روحانی و . در پی داردآموزاندانشارزشیابی در فرایند آموزش، آثار مثبتی را بر عزت نفس 

نشان دادند که در مقایسه با ارزشیابی سنتی، استفاده از ارزشیابی توصیفی نیز ) 1386(ماهر 
سبب ایجاد تحول مثبت در جو کالس، شرایط مورد نیاز براي تحقق اهداف آموزشی در 

در همین ارتباط . گرددمیآموزاندانشعاطفی و نیز رشد رفتارهاي خالقانه در بین يحوزه
مبین تأثیر مثبت کاربرد ارزشیابی توصیفی در عملکرد و ) 1385(آبادي فتحينتایج مطالعه

شناختی از قبیل دانش يمتغیرهاي حوزهسوم ابتدایی در يپایهآموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
ابو محمديهمچنین نتایج نظرسنجی . باشدمیعلوم تجربی، زبان فارسی و امال،ریاضی

در کاهش ) توصیفی(اثرات اجراي ارزشیابی مستمربه معلمان مجري طرح از) 1384(
.افزایش سطح کیفی یادگیري اشاره دارداضطراب، افزایش بازده یادگیري و

که اولیاي نددریافتنیز ) 1383(نژاد و مرتضایی) 1384(موسوي در همین راستا 
، آرامش اثر اجراي طرح در کاهش اضطرابيو معلمان مجري طرح در زمینهآموزاندانش

و حذف آموزاندانشروحی، ایجاد عالقه به یادگیري، بهبود یادگیري، بهبود بهداشت روانی 
ارزشیابی گیري از نیز نشان داد که بهره) 1384(کریمی .گرایی نظر مثبت دارندفرهنگ بیست

مدارس در آموزاندانشختالالت رفتاري ابتدایی شیراز به کاهش ايمدارس دورهتوصیفی 
تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ضمن تأیید ) 1384(محمدي همچنین .د مطالعه انجامیده استمور

که اجراي با وجوديسوم ابتدایی شهر تهران دریافت که يپایهآموزاندانشعزت نفس 
دیگر و با یکآموزاندانشمشارکت و فعالیت در کالس و تعامل ارزشیابی توصیفی در افزایش 

نظم و انضباط ارزشیابی در کاهش ياستفاده از این شیوهثر است اما مؤبا معلم در کالس 
حدود ) 1384(حسنی و احمدي يمطالعهيبا این اوصاف بر پایه. مؤثر استآموزاندانش

.کافی ندارندآگاهی از ماهیت طرح ارزشیابی توصیفی مورد بررسی معلمان از % 40
تراکمی بر هاي آثار زیانبار ارزشیابیضمن تأیید ) 1378(خلق خوشينتایج مطالعه

نتایج بر همین اساس . کندمیارزشیابی در مدارس تأکیديضرورت بازنگري در شیوه
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خصوص مشکالت نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نیز در ) 1375(سلیمی يمطالعه
رس ابتدایی موافق ارزشیابی رایج در مداهاي دهد که معلمان با شیوهمیابتدایی نشانيدوره

درنقل (ارزشیابی موجود اقدام شود هاي نیستند و بر این باورند که باید نسبت به اصالح روش
).1385شکرالهی، 

آثار و مزایاي دو روش تحلیل ياز مقایسه) 2006(نتایج ارزشیابی انگلیش و آندرسون 
سه با تحلیل کارکردي، کارکردي و ارزشیابی توصیفی ساختمند حاکی از آن است که در مقای

کنندگان در این فرایند کارآمدي شرکتينتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی براي همه
نشان دادند که استفاده از استانداردهاي نیز) 2003(و همکارانلینچ.دهدمیتري را نشانبیش

شناسایی بب ارزشیابی از یک مورد واحد، سارزشیابی به عنوان چارچوبی براي فرايبرنامه
يشروعی براي بهبود و توسعهيبه عنوان نقطهتواند مینقاط قوت و ضعف ارزشیابی شده و

نشان)2001(و همکارانباتسیتونمطالعات نتایج طور همین. ارزشیابی مورد عنایت قرار گیرد
ت مهم در دهد تا تغییرامیدهد که استفاده از ارزشیابی توصیفی به مربیان و اساتید امکانمی

.عملکرد دانشجویان را شناسایی و توصیف نمایند
ترین مسأله در ارزشیابی، اختالف ترین و بحرانیمهمکه اند هدادنشاندیگري هاي پژوهش

و ها آشنایی دبیران با روشناباشد و ها میسطح مهارت دبیران در استفاده از ابزارها و روش
هاپکینز،(باشد میآنان در ارزشیابیهاي ز جمله ضعفابزارهاي کارآمد در ارزشیابی مستمر ا

).1380زمانی، شاهدرنقل ،1983؛ شالکی و آموس،1987

تحقیقهدف
بررسی دیدگاه معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی وهدف اصلی این مطالعه 

اي این الگوي اجرهاي و نتایج و همچنین چالشمیزان آگاهی و شناخت آنان از آثاريمطالعه
.ارزشیابی در نظام آموزشی کشور است

سؤاالت تحقیق
اجراي آن آگاهی دارند؟هاي معلمان ابتدایی تا چه حد از ارزشیابی توصیفی و روش-1
معلمان ابتدایی تا چه حد ارزشیابی توصیفی را الگویی مناسب براي ارزشیابی -2

جج



)2يه، شمار1391پاییز و زمستان، 2-19ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 196

دهند؟میابتدایی تشخیصيتحصیلی دوره
آیا از نظر معلمان ابتدایی، اجراي ارزشیابی توصیفی در عمل، مشکالت خاصی دارد؟-3
بهداشت يمعلمان ابتدایی تا چه حد ارزشیابی توصیفی را عاملی در جهت ارتقا-4

دانند؟مییادگیري–روانی محیط یاددهی
موزشیمعلمان ابتدایی تا چه حد ارزشیابی توصیفی را به عنوان یک نوآوري آ-5

پذیرند؟می

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

تحلیلی و با –از نوع تحقیقات توصیفیها آوري دادهپژوهش حاضر بر اساس روش گرد
آماري يجامعه. باشدمیتوجه به ماهیت اهداف و سؤاالت تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردي

گروه اول معلمان ابتدایی . از معلمان مدارس ابتدایی بوددر این پژوهش شامل دو گروه
ها ارزشیابی توصیفی اجرا شده است و گروه دوم معلمان خبره و با مدارسی است که در آن

يرو به دلیل محدود بودن تعداد جامعهاز این. باشندمیهمان مقطع در شهر سنندجيتجربه
و ) نفر84(ل گیري صورت نگرفت و دیدگاه تمام معلمان گروه اوآماري هر دو گروه، نمونه

.مورد بررسی قرار گرفت) نفر13(گروه دوم 
همزمان از یک 1آوري اطالعات مورد نیاز نیز با اتخاذ رویکرد تلفیقیبراي جمع

پرسشنامه در قالب طیف . ساختمند بهره گرفته شدنیمهيمصاحبهو سنج نگرشيپرسشنامه
خرده . تشکیل شده بود) گویه(سؤال 32لیکرت داراي پنج خرده مقیاس بوده و از اي درجهپنج

میزان آگاهی و نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی-پرسشنامه شامل الفهاي مقیاس
- ج،)سؤال5(ابتداییيتناسب ارزشیابی تحصیلی با ارزشیابی تحصیلی دوره- ، ب)سؤال6(

بهداشت يفی بر ارتقاتأثیر ارزشیابی توصی-، د)سؤال6(مشکالت اجرایی ارزشیابی توصیفی
نوآوري آموزشی ارزشیابی توصیفی هاي جنبه-و ه) سؤال10(یادگیري–روانی محیط یاددهی

. بود) سؤال5(

1-  Concurrent
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روایی و پایایی ابزار تحقیق
در راستاي افزایش ضریب دقت سؤاالت پرسشنامه، محقق از مساعدت و همفکري 

روایی صوري و محتوایی سؤاالت سود نظران گروه علوم تربیتی جهت بررسی و تأیید صاحب
پرسشنامه تصادفاً در میان ياولیهيبراي سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه نیز، نمونه.جست

با استفاده از روش پایایی آلفاي آمدهدستبهو نتایج شدنفره از معلمان اجرا20گروهی 
.برآورد گردید95/0کرنباخ آزمون و معادل 

هاروش تحلیل داده
هاي تحقیق، عالوه بر شاخصيتحقیق با توجه به مفروضات اولیههاي در تحلیل داده

در بخش کیفی ضمناً . استفاده شداي نمونهگرایش مرکزي آمارهاي توصیفی از آزمون تی تک
تحلیل گردید و ها مصاحبهينیز با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن ضبط شده) هامصاحبه(

.واي تحلیل شده به سؤاالت اساسی پژوهش پاسخ داده شده استبر اساس محت

تحقیقهاي یافته
حاصل از نظرات پاسخگویان به پرسشنامه به ترتیب هاي در این بخش ابتدا یافته

هم بر همان منوال توصیفها برآمده از مصاحبههاي اصلی پژوهش و سپس یافتههاي پرسش
.دنشومی

اجراي آن هاي تا چه حد از ارزشیابی توصیفی و روشمعلمان ابتدایی: سؤال اول
آگاهی دارند؟

دهد که با توجه میتوصیفی نشانهاي گردد نتایج آمارهمیمشاهده1چه در جدول چنان
توان گفت که سطح می)3(و متوسط میانگین ) 1-5(میانگین مورد انتظار به حداقل و حداکثر

اجراي آن فقط کمی باالتر از میانگین هاي فی و روشاز ارزشیابی توصیها آگاهی آزمودنی
99دهد در مینیز نشاناي نمونهتکtاز طرف دیگر نتایج آزمون ،نمرات کسب شده است

ي در میزان آگاهی معلمان نسبت به ارزشیابی دارمعنیتفاوت ) p>01/0(درصد اطمینان 
اي آن است که میزان آگاهی معلمان این به معن. توصیفی، به نسبت حد مورد انتظار وجود دارد

.نسبت به ارزشیابی توصیفی در حد قابل دفاع و مطلوبی نیست
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test value=3نظرات پاسخگویان به سؤال اول پژوهشاي نمونهتکtنتایج آزمون .1جدول 
اطمینانيفاصله

باال پایین
سطح 

داريمعنی
يدرجه

آزادي t
میانگین 
خطاي 
استاندارد

انحراف 
اندارداست میانگین تعداد

7204/0 4741/0 0,000 83 645/9 6192/0 5675/0 597/3 84

میزان آگاهی معلمان 
از ارزشیابی 

توصیفی

از نظر معلمان ابتدایی تا چه حد استفاده از الگوي ارزشیابی توصیفی براي : سؤال دوم
شد؟بامیابتدایی مناسبيارزشیابی تحصیلی دوره

test value=3نظرات پاسخگویان به سؤال دوم پژوهش  اي نمونهتکtنتایج آزمون .   2جدول 
اطمینانيفاصله

باال پایین

سطح 
معنی 
داري

يدرجه
آزادي t

میانگین 
خطاي 
استاندارد

انحراف 
استاندارد میانگین تعداد

1669/1 8521/0 0,000 83 755/
12 0792/0 7254/0 01/4 84

تناسب ارزشیابی 
توصیفی با 

آموزش ابتدایی

5از حداکثر نمره 01/4به سؤال دومها دهد که میانگین پاسخ آزمودنیمینشان2جدول 
استفاده از الگوي ارزشیابی توصیفی در ها،توان گفت که از نظر آزمودنیمیرواز این. باشدمی

دهد در مینیز نشاناي نمونهتکtنتایج آزمون . گرددمییابتدایی نسبتاً مناسب ارزیابيدوره
تناسب در رابطه باي در میزان آگاهی معلمان دارمعنیتفاوت ) p>01/0(درصد اطمینان 99

؛ابتدایی به نسبت حد مورد انتظار وجود داردي ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی تحصیلی دوره
ي سب ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی تحصیلی دورهیعنی میزان آگاهی معلمان نسبت به تنا

.ابتدایی در حد قابل قبول است
ابتدایی ل و مشکالت اجراي ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمانئمسا: سؤال سوم

کدام است؟
لذا ،باشدمی5از 18/4ها به سؤال دوم دهد که میانگین پاسخ آزمودنینشان می3جدول 

ين آگاهی پاسخگویان از مسائل و مشکالت ارزشیابی توصیفی در دورهتوان گفت که میزامی
دهد تفاوتاي نیز نشان مینمونهتکtنتایج آزمون . گرددابتدایی نسبتاً قابل قبول ارزیابی می



199نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

test value=3نظرات پاسخگویان به سؤال سوم پژوهش   اي نمونهتکtنتایج آزمون .  3جدول 
اناطمینيفاصله

باال پایین

سطح 
معنی 
داري

يدرجه
آزادي t

میانگین 
خطاي 
استاندارد

انحراف 
استاندارد میانگین تعداد

2761/1 0770/1 0,000 83 509/23 05005/0 4587/0 1766/4 84

مشکالت اجراي 
ارزشیابی 
توصیفی

يمسائل و مشکالت ارزشیابی توصیفی در دورهبه ي میان میزان آگاهی معلمان نسبت دارمعنی
یعنی میزان آگاهی معلمان نسبت به مسائل و ؛ابتدایی به نسبت حد مورد انتظار وجود دارد

بر این اساس از نظر معلمان . مشکالت ارزشیابی توصیفی در دوره فراتر حد مورد انتظار است
بر بودن، کاري معلمان، وقتاهم مسایل و مشکالت ارزشیابی توصیفی شامل افزایش حجم

آموزشی براي معلمان، نیاز به امکانات و تجهیزات هاي بر بودن، ضرورت برگزاري دورههزینه
. باشدمیآموزشی

يمعلمان ابتدایی تا چه حد ارزشیابی توصیفی را عاملی در جهت ارتقا:سؤال چهارم
دانند؟مییادگیري–بهداشت روانی محیط یاددهی

test value=3نظرات پاسخگویان به سؤال سوم پژوهش    اي نمونهتکtنتایج آزمون : 4جدول 
اطمینانيفاصله

باال پایین

سطح 
معنی 
داري

يدرجه
آزادي t

میانگین 
خطاي 
استاندارد

انحراف 
استاندارد میانگین تعداد

4561/1 1867/1 0,000 83 511/19 06773/0 6207/0 3214/4 84

آثار و 
پیامدهاي 
ارزشیابی 
توصیفی

5از 32/4دهد میانگین نظرات پاسخگویان مینشان4ارائه شده در جدول هاي یافته
يآنان ارزشیابی توصیفی عاملی مؤثر در ارتقانظرتوان نتیجه گرفت که ازمیروباشد از اینمی

نیز اي نمونهتکtیج آزمون همچنین نتا. باشدمییادگیريبهداشت روانی، محیط یاددهی و
ي در میزان آگاهی معلمان دارمعنیتفاوت ) p>01/0(درصد اطمینان 99دهد که در مینشان

نسبت به تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ارتقاء بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیري به نسبت 
يی توصیفی بر ارتقار ارزشیابییعنی آگاهی معلمان نسبت به تأث؛حد مورد انتظار وجود دارد

.یادگیري در حد قابل قبول است-بهداشت روانی محیط یاددهی
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معلمان ابتدایی تا چه حد ارزشیابی توصیفی را به عنوان یک نوآوري : سؤال پنجم
پذیرند؟میآموزشی

test value=3اي نظرات پاسخگویان به سؤال پنجم پژوهش        نمونهتکtنتایج آزمون :  5جدول 
اطمینانيفاصله

باال پایین
سطح 

داريمعنی
يدرجه

آزادي t
میانگین 
خطاي 
استاندارد

انحراف 
استاندارد میانگین تعداد

9946/0 7388/0 0,000 83 478/
13 06430/0 5893/0 8667/3 84

نوآوري يجنبه
ارزشیابی 
توصیفی

ظرات پاسخگویان راجع به نشان داده شده است میانگین ن5که در جدول همچنان
توان گفت که پاسخگویان میرواز این.باشدمی87/3نوآوري ارزشیابی توصیفی هاي جنبه

tبه عالوه نتایج آزمون . پذیرندمینسبتاً ارزشیابی توصیفی را به عنوان یک نوآوري آموزشی

ي در میزان دارعنیمتفاوت ) p>01/0(درصد اطمینان 99دهد که در مینیز نشاناي نمونهتک
موزشی به نسبت حد مورد آآگاهی معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی به عنوان یک نوآوري 

یعنی میزان آگاهی معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی به عنوان یک نوآوري ؛انتظار وجود دارد
.آموزشی در حد قابل قبول است

حاصل از مصاحبههاي یافته
نفر از معلمان خبره و با تجربه انجام 13، با مطالعهتاي بخش کیفی در راسها این مصاحبه

.شودمیذیالً ارائههاآناز آمدهدستبهنتایج يگردید که خالصه
آگاهی معلمان از ارزشیابی توصیفی) الف

نتایج حاصل از مصاحبه با معلمان خبره و باتجربه حاکی از آن است که این معلمان 
این نوع قبولی نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی دارند و معتقدند که اگر نگرش مثبت و قابل 

. تواند آثار مفید و قابل قبولی براي نظام آموزشی به بار آوردمیبه درستی اجرا شودارزشیابی 
رسانی و نظام آموزشی کشور در خصوص اطالعقابل توجه در این میان آن است که ينکته

. فی اقدام مناسبی صورت نداده استاز کم و کیف ارزشیابی توصیافزایش سطح آگاهی معلمان 
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به اظهارات پاسخگویان آگاهی آنان از روش ارزشیابی توصیفی یا از طریق واقع بنادر 
مطالعات شخصی بوده و یا از طریق تعامل با همکارانی بوده است که مجري اجراي طرح 

. است که در آن چنین طرح اجرا گردیده استو یا با فعالیت در مدارسی حاصل شده اند بوده
ام و اطالعاتم در حد دوره ندیده«:کندمیدر تأیید این موضوع یکی از معلمان چنین بیان

تعدادي از معلمان.»باشدمیمطالعات شخصی و جلسات و صحبت با همکاران مجري طرح
یا مدیریت مدارس به گذشته به دلیل داشتن وظایف اجرایی مانند معاونتهاي در سالهم

این مطلب یکی دیگر از معلمان که در تأییداند نحوي با ارزشیابی توصیفی سروکار داشته
ی و دقیق نیست فقط در یک ئام و اطالعاتم جزمجري اجراي طرح نبوده«: کندمیچنین بیان

هی در سطح کلیات از طرح آگامدرسه که مجري طرح ارزشیابی توصیفی بود معاون بودم و
آمادگی کافی براي اجراي مؤثر طرح، اما با ،رغم اهمیت ضرورت کسب آگاهیعلی. »دارم

نه معلمان مجري طرح و نه معلمان خبره و باتجربه کمال تأسف در اجراي ارزشیابی توصیفی 
.ندشتندااطالع چندانی یات طرح ئکیف و جزآگاهی از کم و

بتداییتناسب الگوي ارزشیابی توصیفی با آموزش ا) ب
نتایج حاصل از مصاحبه با معلمان خبره و با تجربه حاکی از آن است که این معلمان مقطع 

مدت ارزشیابی ابتدایی را پایه و بنیاد سایر مقاطع دانسته و معتقد بودند به دلیل انجام طوالنی
زیادي، که از توان جسمی و روحی هاي گرایی، حس رقابت و ناراحتیسنتی و نمره

تواند باعث میشده است و اجراي درست این طرحابتدایی خارج است، ایجادموزانآدانش
نسبت به یادگیري و بر قضاوت صحیح معلمان آموزاندانشیادگیري عمیق، ایجاد عالقه در 

از طرف دیگر معلمان بر این باور هستند که . مؤثر باشدآموزاندانشنسبت به عملکرد واقعی 
مختلف عاطفی، تحصیلی، روحی هاي توجه به جنبهتوصیفی به دلیلارزشیابیاجراي صحیح

مقطع ابتدایی با آموزاندانشو روانی و همچنین سازگار بودن با توانایی جسمی و روحی 
.ابتدایی تناسب دارديماهیت ارزشیابی تحصیلی در دوره

ل و مشکالت اجراي ارزشیابی توصیفیئمسا) ج
ا معلمان خبره و باتجربه حاکی از آن است که طرح ارزشیابی نتایج تحلیل متن مصاحبه ب

توان به موارد مهم زیر میاز جمله این مشکالت. متعددي مواجه استتوصیفی با مشکالت 
: اشاره کرد
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.گرایی در میان آنانتوجیه نبودن والدین و حاکمیت فرهنگ بیست-1
.نگرش منفی معلمان نسبت به کارآمدي اجراي طرح-2
.مورد نیاز طرح در اجراهاي درست از ابزاريناتوانی معلمان در استفاده-3
در هر آموزاندانشگیر بودن اجراي طرح براي معلمان به دلیل زیاد بودن تعداد وقت-4
.کالس
یادگیري–نقش ارزشیابی توصیفی در ارتقاي بهداشت روانی محیط یاددهی) د

کارگیري امتحان به عنوان ابزاري انجام ارزشیابی سنتی و بهمعتقد بودند که خبره معلمان 
هاي روانی و استرسهاي و والدین، فشارآموزاندانشبراي ایجاد رعب و وحشت در بین 

در تأیید این مطلب یکی . کندمیدر ایام امتحانات ایجادآموزاندانشزیادي را براي والدین و 
که در این زمینه دارم معتقد هستم که انجام اي جه به تجربهباتو«: کندمیاز معلمان چنین بیان
تأثیر منفی دارد و آموزاندانشو ها بر بهداشت روانی خانوادههاست کهارزشیابی سنتی سال

آموزاندانشزیادي در ایام امتحانات براي والدین و هاي و استرسها باعث ایجاد فشار
.»شودمی

ن یک نوآوري آموزشیارزشیابی توصیفی به عنوا) ه
معتقد بودند که این طرح داراي چهار ویژگی سازگاري پاسخگویان طرح اکثریت هرچند 

و يپذیري، سودمندفردي، آزمونهاي یادگیري به دلیل رعایت تفاوت–با محیط یاددهی
ارزشیابی اما بر روي ویژگی پنجم . باشدمیداشتن مزیت نسبی نسبت به ارزشیابی سنتی

نعدادي از آنات. میزان پیچیدگی آن، بین پاسخگویان اختالف نظر وجود داشتیعنی ؛توصیفی
به هر . دانستندمیاین طرح را داراي پیچیدگی کم و تعدادي هم آن را داراي پیچیدگی زیاد

الذکر، به دلیل تازه فوقهاي اعتقاد داشتند که عالوه بر ویژگیمعلمان خبره در مجموع حال 
تواند میغییر در نظام ارزشیابی و ایجاد یادگیري عمیق، طرح ارزشیابی توصیفیبودن، ایجاد ت

معتقد «:کندمییکی دیگر از معلمان چنین بیاندر تأیید این مطلب. یک نوآوري آموزشی باشد
است و تغییرات بنیادي در نظام اي باشد، چون یک کار تازهمیهستم یک نوآوري آموزشی

ییر داده و ساختار غتاي را به مقیاس رتبه) نمره(اي، مثالً مقیاس فاصلهکندمیآموزشی ایجاد
گیري براي کند و همچنین باعث یادگیري عمیق و تغییر در مرجع تصمیممیکارنامه را عوض
.»داوري شده است
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گیريبحث و نتیجه
از یکرویکرد ارزشیابی عملکرد به عنوان ینظر به کاهش کارآمدي نظام آموزشی، اصالح 

توان یک ارتباط متعامل میان میبر این اساس. شودمیآموزش و پرورش تلقیهاي ضرورت
تجسم نمود و از پتانسیل آموزشی هاي نظام ارزشیابی کارآمد و اصالح و ارتقاي کیفیت فعالیت

زاده و رحمانی محمود(بهره گرفت هاوري آن فعالیتچنین مکانیزمی براي افزایش بهره
روست که در صورت وجود یک نظام ارزشیابی صحیح در هر نظام آموزشی، از این. )1387

نتایج به هر حال ).110: 1380زمانی، شاه(یابد میامکان اثربخشی و کارآیی آن نظام افزایش
حاضر که با هدف بررسی نگرش معلمان شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی يمطالعه

:انجام گرفت مبین آن است که
شیابی زراابتدایی از کم و کیفيمجري طرح و معلمان خبره دورهمعلمان آگاهی اوالً 

توصیفی در حد کلیات بوده و از روند کار و سازوکار اجرایی و پیامدهاي آن اطالع کافی 
تواند در اجراي نااثربخش آن نقش میطبیعتاً عدم آگاهی دقیق مجریان هر برنامه. نداشتند

و تحقیقات حسنیهاي با یافتهدر این مطالعه نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش . داشته باشد
1380زمانی، شاهدرنقل )1983(شالکی و آموس و)1987(هاپکینز؛1384، احمدي

.خوانی داردهم
، آموزاندانشتوانایی جسمی و روحی به سازگاري ماهیت ارزشیابی توصیفی با ثانیاً بنا

و ایجاد یادگیري عمیق، اکثریت آموزاندانشمعلمان نسبت به عملکرد بهبود قضاوت صحیح 
. ابتدایی سودمند استيپاسخگویان اعتقاد داشتند که استفاده از این نوع ارزشیابی در دوره

که نشان داد معلمان )1385شکرالهی، درنقل ،1375(با نتایج تحقیق سلیمی اي هنتیجچنین 
در مدارس ابتدایی موافق نیستند و بر این باورند که باید نسبت به ارزشیابی رایجهاي با شیوه

ارزشیابی موجود اقدام شود، همچنین نتایج امتحانات شفاهی را براي تفاوت هاي اصالح روش
دانند و به نقش و اهمیت کافی و معتبر نمیآموزاندانشقطعی و صحیح در مورد پیشرفت 
.خوانی دارداند، همشتهارزشیابی به صورت تکوینی اشاره دا

ل و ئداراي مسانیز ارزشیابی توصیفی ثالثاً تحلیل دیدگاه پاسخگویان مبین آن است که 
اطالعی معلمان و نگرش که وجود مشکالتی نظیر کمدر واقع. خودش استمشکالت خاص

ود بستر، مرتبط با فرایند اجراي طرح و نبهاي منفی آنان در رابطه با این نوع ارزشیابی، چالش
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شرایط و منابع کافی براي اجراي مؤثر چنین الگویی سبب عدم نیل به اهداف ارزشیابی 
ترین که نشان دادند مهمپژوهشی در این ارتباط هاي یافتهدیگر این نتایج با . گرددتوصیفی می

ها بزارله یا مشکل در ارزشیابی، اختالف سطح مهارت دبیران در استفاده از اأترین مسو بحرانی
کارآمد و اثر بخش در ارزشیابی مستمرهاي و ابزارها و عدم آشنایی دبیران با روشها و روش

. )1380زمانی، شاهدرنقل ، 1983؛ شالکی و آموس، 1987هاپکینز، (خوانی داردباشد، هممی
مبین آن استمعلمان در مورد سؤال چهارم پژوهشنتایج حاصل از تحلیل دیدگاهرابعاً 

یادگیري بسیار - ارتقاي سطح بهداشت روانی محیط یاددهیاجراي ارزشیابی توصیفی درکه
پیشین نیز منطبق و با تحقیقات کسانی چون هاي پژوهشهاي این نتایج با یافته. مؤثر است
، ابومحمدي )1383(نژاد ، مرتضایی)1384(، موسوي )1384(، کریمی )1384(محمدي 

آموزاندانشيکه کاربرد ارزشیابی توصیفی را در بهبود روحیه) 1378(خلق خوشو)1384(
.خوانی دارداند، همیادگیري مثبت قلمداد کرده-روانی محیط یاددهیيو ارتقا

یادگیري به دلیل -سازگاري با محیط یاددهیهاي ارزشیابی توصیفی داراي ویژگی،نهایتاً
بل مشاهده و سودمند و داشتن مزیت نسبی پذیري، آثار قافردي، آزمونهاي رعایت تفاوت

نو و تازه بودن، ایجاد تغییر در نظام ارزشیابی و ایجاد یادگیري با نسبت به ارزشیابی سنتی، 
. عمیق، از نظر معلمان پذیرش این طرح به عنوان یک نوآوري آموزشی قابل تأمل است

رود به میدرسه انتظارسوم تأکید تعلیم و تربیت بر یادگیري است و از ميدر هزاره
یادگیري و مکمل فرایندهاي يحلقهمیان،در این . کمک کند بهتر یاد بگیرندآموزاندانش

شود تا به طرق مناسب میرو پیشنهاداز این. ، یک مکانیزم کارآمد ارزشیابی استتدریس
موانع اجراي و نسبت به رفعاهتمام شوددانش و مهارت معلمان در این زمینه نسبت به ارتقاي

.ارزشیابی توصیفی اقدام گردد

منابع
ابتدایی پیرامون ارزشیابی ي بررسی دیدگاه معلمین دوره). 1384(بو محمدي، مرضیه ا

کارشناسی ارشد، ي نامه، پایان1383-84توصیفی در استان یزد در سال تحصیلی 
.، چاپ نشدهدانشگاه یزد
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شیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی ارز). 1384(حسنی، محمد و احمدي، حسین 
.مدرس: تهران. تحصیلی

: تهران.نوبتی شدن امتحاناتزمایشی دوآارزشیابی طرح). 1378(خلق، ایرجخوش
.تربیتتعلیم ويپژوهشکدهانتشارات 

سنجش و نقش آن در اصالحات هاي بازنگري در روش). 1383(خلق، ایرجخوش
.بی تحصیلی و تربیتیدفتر ارزشیا: تهران. آموزشی

ارزشیابی اجراي آزمایشی ارزشیابی توصیفی ). 1385(و پاشا شریفی، حسن خلق، ایرجخوش
تعلیم و يفصلنامه. )1384-85(در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور 

.117-147صص،88ي، شمارهتربیت
شناختی، هاي فی بر ویژگیتأثیر ارزشیابی توصی). 1385(رضایی، اکبر و سیف، علی اکبر 

-41صص، 18، آموزشیهاي نوآورييفصلنامه. آموزاندانشحرکتی –عاطفی و روانی
11.

بر جو کالس، ) سنتی-توصیفی(اثر نوع ارزشیابی ). 1386(روحانی، عباس و ماهر، فرهاد 
، یتازه در علوم تربیتهاي اندیشهيفصلنامه. آموزاندانشعاطفی و خالقیت هاي ویژگی

.55-69، صص 4يسال دوم، شماره
- ارزشیابی مستمر در سال اول نظام سالیي بررسی نحوه). 1380(زمانی، محمد شاه

، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهاني نامهپایان.متوسطه استان اصفهانيواحدي دوره
.چاپ نشده

نتی بر اساس ارزشیابی توصیفی و سهاي روشيمقایسه). 1385(شکر الهی، مجبوبه 
از ) اخالقی، کارآوري، قابلیت اجرا و دقت(ارزشیابی ي چهارگانههاي استاندارد

ينامهپایان.1383-84دیدگاه معلمین مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 
.، چاپ نشدهتهران،کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

هاي کیفی در تحقق هدف-توصیفیبررسی تأثیر ارزشیابی). 1385(آبادي، جلیل فتح
شوراي تحقیقات .استان مرکزيابتدایی دريحرکتی دوره-شناختی، عاطفی و روانی

.آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي
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. نوسازي و نوآوري در آموزش و پرورش، امکانات و شرایط). 1381(کاردان، علی محمد 
.12-19صص، 1، آموزشیهاي نوآورييفصلنامه
درس بررسی تأثیر بازخورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی). 1381(کرد، بهمن 

پنجم ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی يپسر پایهآموزاندانشعلوم تجربی 
.، چاپ نشدهرشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلمکاينامهپایان. 82-1381

ر روش جدید ارزشیابی توصیفی بر اختالالت رفتاري بررسی تأثی). 1384(کریمی، علی 
شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان . ابتدایی مدارس شیرازي دورهآموزاندانش
.، چاپ نشدهفارس

تدریس کیفی از : نظارت و راهنمایی آموزشی.)1382(و فاکس، لیندا اي .گالثورن، آلن
.انتشارات دانشگاه کردستان: سنندج،ينعمت اله عزیزيترجمه.ايطریق توسعه حرفه

بر جو کالس، ) سنتی-توصیفی(اثر نوع ارزشیابی ). 1386(ماهر، فرهاد و روحانی عباس 
تازه در علوم هاي اندیشهيفصلنامه. آموزاندانشعاطفی و میزان خالقیت هاي ویژگی
.55-69چهارم، صصي، سال دوم، شمارهتربیتی

يپایهآموزاندانشبررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس ). 1384(محمدي، فرزانه 
.دانشگاه الزهرا،شناسی تربیتیکارشناسی ارشد رواني نامهپایان. سوم ابتدایی شهر تهران

.چاپ نشده
بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس ). 1386(محمدي، فرزانه و اخوان تفتی، مهناز 

، 90ي، شمارهتعلیم و تربیتيفصلنامه. ابتدایی شهر تهرانسوميپایهآموزاندانش
.67-100صص 

.ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشیضرورت ).1387(رمضان ،رحمانیفاطمه ومحمودزاده، 
.20-27ص، ص2ي، شمارهراهبردهاي آموزش سال اول

بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ). 1383(نژاد، عصمت مرتضایی
.83-84بتدایی شهر تهران در سال اول و دوم اهاي ارزشیابی توصیفی در پایه

.، چاپ نشدهدانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر ريکارشناسی ارشد، ي نامهپایان
نظر سنجی از اولیا و مجریان طرح ارزشیابی توصیفی بر ). 1384(موسوي، سید ضیاء الدین 
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، سازمان آموزش و پرورش1383-84اساس اهداف تفصیلی اجراي طرح در سال تحصیلی 
.استان قم

مجموعه مقاالت سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش ). 1371( مهاجر، یحیی 
.تربیت: تهران. ابتداییي دروه

ارزشیابی تکوینی رایج در هاي بررسی مشکالت روش). 1383(زاده، غالمرضا یادگار
پژوهشی طرح : همدان. راهبردهایی براي بهبود آني مدارس ابتدایی همدان و ارائه
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