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  دهيچك
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به 

روش . آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرستان پيرانشهر صورت پذيرفته است مدرسه در دانش
آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرستان  كليه دانش پژوهش، شبه تجربي است و جامعه آماري شامل

نفر به عنوان نمونه پژوهش  132اي  اي چند مرحله گيري خوشه پيرانشهر بوده كه با روش نمونه
آوري اطالعات،  ابزارهاي جمع. انتخاب گرديد) نفر گروه كنترل 88نفر گروه آزمايشي و  44(

باشد  ستاندارد كيفيت زندگي در مدرسه ميآزمون محقق ساخته پيشرفت تحصيلي و پرسشنامه ا
ها از آزمون  براي تجزيه وتحليل داده. كه روايي و پايايي هر دو ابزار مورد تاييد قرار گرفته است

عمده ترين نتايج بيانگر آن است . استفاده شده است) MANOVA(تحليل واريانس چند متغيره 
آموزان عادي  زشيابي توصيفي و دانشآموزان مشمول طرح ار كه بين پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان  آموزان اين طرح بيش از دانش داري وجود دارد و پيشرفت تحصيلي دانش تفاوت معني
داري داشته،  مدارس عادي بوده در ضمن نگرش نسبت به مدرسه در بين دوگروه تفاوت معني

ري نسبت به ت آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي نگرش مطلوب بدين صورت كه دانش
  . اند مدرسه داشته

  

  ، دوره ابتدايينگرش نسبت به مدرسهارزشيابي توصيفي، پيشرفت تحصيلي،  :يديكل واژگان
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  مقدمه
 در آن بهبودو  كشور است هر آموزشي نظام ترين بخش مهم عمومي آموزش نظام
توجه به بهبود ميان اين  و در است آموزشيهاي  اصلي نظامهاي  عوضوم زمره
 به دستيابي جهتي بازخورد عنوان به، انآموز دانشهاي  ارزشيابي آموختههاي  شيوه
با توجه ). 1389، بازرگان( است برخوردار فراواني اهميت از انساني توسعههاي  هدف

 آموزشي محسوب جدا ناپذير در هر نظام ءارزشيابي عنصري مهم و جزبه اين كه 
از مؤثرترين راهبردهاي اصالح نظام آموزشي لذا تغيير در نظام ارزشيابي يكي  گردد مي

رويكردهاي ، گرايي به دنبال مطرح شدن نظريه ساختن). 1387، مهرمحمدي( است
بنابراين ) 2000، 1شپرد( اند كردهشد تغيير  مي ارزشيابي و ابزارهايي كه براي آن استفاده

و از  در جهان ارزشيابي ير در رويكردهايتغي به دليل، از يك سو اخير سال چنددر 
ايران ارزشيابي بحث تغيير در نظام ، سوي ديگر به منظور بهبود نظام آموزش عمومي

كنوني  ارزشيابي به شيوه، در نظام آموزشي ايران). 1384، تلخابي( مطرح گرديده است
و  يعد كمب دليل تأكيد بره ب ارزشيابيو اين نوع  سال دارد هشتادبيش از اي  هسابق
علمي  همواره مورد انتقاد محافلمداري جاي تأكيد بر كيفيت و فرايند به مداري هنتيج
، اضطراب، تقلبهاي  زيرا كه ارزشيابي سنتي زمينه ).1387، يحسن( است گرفته قرار

، نگرش منفي نسبت به مدرسه، نارضايتي، مندي به يادگيري عدم عالقه، نگراني
بنابراين ). 1383، فراهاني( ال داردرا به دنب...  ناكارآمدي فراگيران در يادگيري و

 ازگيري  شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور رفع نواقص ارزشيابي سنتي و بهره
الگوي ارزشيابي » ارزشيابي در خدمت يادگيري«با شعار ، جديد يادگيري هاي نظريه

» 1381-82«تحصيلي  از سال اين نوع ارزشيابي توصيفي را مطرح كرده است كه
در الگوي . شود مي اجرا كشور شهرهاي بيشتر در آزمايشي صورته ب تاكنون و شروع

راگيران فوضعيت يادگيري ، »صفر تا بيست« جاي مقياس سنتي به ارزشيابي توصيفي
هاي  آزمون مانند متنوعي راستا از ابزارهاي اين در وشود  مي توصيف، به صورت كيفي

همسال سنجي و ، خود ارزيابي، يتكوين ارزشيابي، هپوشكار، مشاهدات، عملكردي
ارزشيابي توصيفي  يابزارها ادامهكه در  گردد مي استفاده كاغذي-مدادهاي  آزمون

  . شود بررسي مي
  

                                                                                                                                      
1. Shepard 
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  عملكرديهاي  آزمون
هستند كه بيشتر بر كاربردي و عملي كردن مواد هايي  آزمون، عملكرديهاي  آزمون

پل ( سايل و تجهيزات عيني استآموخته شده تأكيد دارند و غالباً شامل دستكاري و
با در نظر داشتن اين نكته كه در بسياري از موارد نتيجه ). 2001، و همكاران 1گرينو

توان گفت كه  مي ان كسب مهارت و به كار بردن شناخت استآموز دانشيادگيري 
، حسني( فراگيران هستندهاي  عملكردي ناظر بر ارزشيابي از حيطه مهارتهاي  آزمون
ها  و مهارتها  عملكردي كاربست آموختههاي  بنابراين هدف اساسي در آزمون ).1387

در ). 2003، 2پين( جديد و تقريباً مشابه زندگي روزمره استهاي  در موقعيت
عنوان ابزاري تربيتي و را به آن، ارزشيابي توصيفي با تأكيد بر مزاياي اين ابزار

  . شوداستفاده مي ،اال ذكر شدكه در ب از انواعي ارزشيابي قلمداد نموده و
هاي  نشان داده است كه استفاده از آزمون) 2010( 4و اشميت 3مطالعه مستري

 . مثبتي دارد تأثيرفراگيران هاي  و مهارتها  نگرش، بر دانش ،عملكردي
  

  مشاهده
تواند  مي معلم از طريق آنبا استفاده از آن، مشاهده روشي ساده و سريع است كه 

پذير  پاياني امكانهاي  كه در آزمون ،آموزشيهاي  ن را در بسياري از هدفاآموز دانش
به كار ان آموز دانشدر جهت بهبود فرآيند آموزش  را ارزيابي كند و نتايج آن ،نيست
ري اطالعات از آو جمعهاي  مشاهده يكي از مفيدترين روش). 1382، رستگار( گيرد

ان در ارزشيابي توصيفي آموز دانشي فرآيند يادگيري و پيشرفت تحصيل، كالس درس
  ). 1387، حسني( است
  
  پوشه كار
است كه ميزان موفقيت او را در  آموز دانشهاي  از نمونه فعاليتاي  هپوشه پروندكار

دهد و براساس آن از تالش و پيشرفت او  مي آموزشي نشانهاي  رسيدن به هدف
فراگير براي نشان ، در اين روش. )2002، 6و تمينس 5برايِنت( آيد مي ارزشيابي به عمل

                                                                                                                                      
1. Pellegrino 
2. Payne 
3. Mestry 
4. Schmidt 
5. Bryant 
6. Timmins 
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 اي دهد در پوشه ميخود را ساالنه مواردي از كارهاي ، دادن توانايي پيشرفت كار خود
كند تا هم شاهد پيشرفت تحصيلي و ارزشيابي از كار خود شود و هم  مي نگهداري

. ان قضاوت كندآموز دانشهاي  معلم با استفاده از آن شواهد و مدارك در مورد آموخته
از كارهاي فراگيران  يعنوان انبار يا ويترينپوشه صرفاً بهكارتوصيفي  در ارزشيابي
 هايي از نمونهانتخاب  و آوريشود بلكه ابزاري هدفمند براي جمعقلمداد نمي

و هدفي تربيتي را  آموز يا گروهي از آنهاستو فرآيند يادگيري يك دانش ها فرآورده
شناخت رشد يادگيري و ميزان  كارپوشهدف اساسي هكه روشن است . كند دنبال مي

از فعاليت  هر ماه حداقل يك نمونه، در اين الگو. دسترسي به اهداف آموزش است
 شود و در پايان هر نيمسالي كار وي قرار داده ميآموزان انتخاب و در پوشهدانش

  . گرددارزشيابي مي ،تحصيلي با استفاده از بازخوردهاي توصيفي پاياني
مطالعات متعددي نشان داده است كه ارزشيابي به روش پوشه كار بر فرآيند 

انگيزه ، شگرفي دارد و منجر به پيشرفت تحصيلي تأثيران آموز دانشيادگيري 
عالقه به يادگيري و اعتماد به نفس خواهد ، افزايش خالقيت، كسب مهارت، تحصيلي

، و همكاران 4؛ تاسديمر2006، 3لو اقبا 2؛ ايزم2001، 1؛ بنجامين1382، رستگار( شد
  ). 2010، و اشميت ؛ مستري2009

  
  ارزشيابي تكويني

معرفي شد و او اولين  5توسط اسكريون 1976ارزشيابي تكويني اولين بار در سال 
و  6نيكالس( شد كسي بود كه بين اين نوع ارزشيابي با ارزشيابي پاياني تفاوت قائل

هاي  ارزشيابي تكويني را سلسله فعاليت) 1998( 8و ويليام 7بِلك). 2008، همكاران
به منظور بازخورد اصالحي و بهبود  ،براي گردآوري اطالعات آموز دانشمعلم و 

دانند و هدف اصلي آن را  مي استگيري  در زماني كه برنامه در حال شكل، برنامه
رزشيابي بر اين نوع ا. اند هكمك به بهبود امر يادگيري و رفع نواقص آموزشي بيان كرد

در جريان ، شود مي خالف ارزشيابي پاياني كه در انتهاي سال يا نيمسال تحصيلي انجام
                                                                                                                                      
1. Benjamin  
2. Azam 
3. Iqbal 
4. Tasdemir 
5. Scriven 
6. Nicholos 
7. Black 
8. Wiliam 
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، شعباني( گيرد مي تدوين برنامه و به قصد بهبود و برطرف كردن اشكاالت صورت
زيرا ، هاي ارزشيابي توصيفي است ترين ويژگي ارزشيابي تكويني يكي از مهم). 1386

يادگيري آغاز  -ارزشيابي همراه با آغاز فعاليت ياددهي  ،كه در اين نوع رويكرد
اين عمل در تمامي  و گرددآوري ميشود و در حين اين فرآيند اطالعات جمع مي

ذكر است در اين جريان بازخوردهايي  الزم به. يادگيري جاري است-فرآيند ياددهي
، حسني( دي هستندشود كه اين بازخوردها از نوع فرآينآموز داده مينيز به دانش

1382 .(  
كه اين نوع اند  همطالعات صورت گرفته در زمينه ارزشيابي تكويني نشان داد

بهبود عملكرد ، يادگيري - ارزشيابي منجر به اعتالي سطح كيفي فرآيند ياددهي
 شود مي انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي، پذيري يادگيري مسئوليت، تحصيلي

، 3؛ كالرك2005، 2؛ استيگنز2005، 1؛ باركر1998، يامويللك و بِ ؛1381، جعفري(
  ). 2008، و همكاران 4؛ گريفيث2008
  
  سنجي ارزيابي و همسال -خود
ارزيابي به ارزشيابي فرد از عملكرد و يادگيري خود و همسال سنجي به ارزشيابي خود
 رهر چند به نظ .اشاره داردها  همكالسيهاي  و عملكرد ها از فعاليت آموز دانش
ان خردسال دشوار آموز دانشبراي به ويژه خود ممكن است از رسد كه ارزيابي  مي

در روش ). 2005، 5بِري( باشد نمي باشد اما اين امر دليلي براي اجتناب از خودارزيابي
براي . دهند مي كار يكديگر را مورد سنجش قرارها  سنجي همشاگردي روش همسال

كليف كالسي خود را با هم عوض كرده و هر آزمون يا تهاي  ان برگهآموز دانشمثال 
  ). 1384، راگ( كند مي صحت يا شايستگي كار ديگري را ارزشيابي، كيفيت يك،
ارزشي بر بهبود با تأثيري سنج و همسال يابيارزخوددهند كه  مي نشانها  پژوهش 

 ي داردرياگي يبرا زهيانگايجاد و پيشرفت مداوم در يادگيري ، تحصيلي عملكرد
 ). 2007، 8؛ بارودي2003، 7و بود 6؛ مك دونالد1387، حسني(

                                                                                                                                      
1. Barker 
2. Stiggins 
3. Clark 
4. Griffith 
5. Berry 
6. Mcdonald 
7. Boud 
8. Baroudi 
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  كاغذي-مدادهاي  آزمون
 عنوان يكي ديگر از ابزارهاي ارزشيابي توصيفي محسوبه كاغذي ب-مدادهاي  آزمون

توانند اطالعات مناسبي از  مي گردد كه اگر به درستي طراحي و اجرا شوند مي
بايد توجه داشت كه . معلم قرار دهند ان را در اختيارآموز دانشهاي  چگونگي آموخته

مداد كاغذي با اطالعات به دست آمده از هاي  اطالعات به دست آمده از آزمون
از روش ها  در تكميل نتايج اين آزمون به عنوان مثال .ابزارهاي ديگر تركيب شوند

 هايي از اين آزمون را درخود ارزيابي و همسال سنجي استفاده نمود و همچنين نمونه
  ). 1387، حسني( ان قرار داردآموز دانشهاي پوشهكار 

ات داخلي نيز در زمينه قتحقي، خارج از كشور كه مطالعات تجربي عالوه بر
 . ارزشيابي توصيفي صورت پذيرفته است

 پيشرفت تحصيلياين نتيجه رسيده است كه  بهدر پژوهشي ) 1384( حقيقي
بهتر  است وان ديگر آموز دانش يشتر ازب ،ان تحت پوشش ارزشيابي توصيفيآموز دانش

  . اند هكردديگر عمل هاي  از گروه
طرح  بارهبا در نظر گرفتن نظرات معلمان و والدين در ) 1384( نژاد مرتضايي

مثبتي  تأثيران آموز دانشكند كه اين طرح در بهبود يادگيري  مي بيان ،ارزشيابي توصيفي
رفتار ، نگرش توصيفي بر بهبود ارزشيابي ثيرتأدر مورد مان و والدين لمع .داشته است

  . اند داشته نظر مساعدينيز ، آموزان و بهداشت رواني دانش
بررسي ميزان تحقق اهداف طرح ارزشيابي در پژوهشي با عنوان ) 1384( كلهر

 هاي تحصيلي در درس پيشرفتكه  ، به اين نتيجه رسيدتوصيفي در استان قزوين
وجود  يان طرح توصيفي و غير توصيفي تفاوتآموز شدانبين ويسيم، بنرياضي و 

  . ندارد
 بين تفاوت پيشرفت تحصيلي در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه) 1385( رزم آرا

اني كه ارزشيابي توصيفي دارند آموز دانشاني كه ارزشيابي سنتي دارند و آموز دانش
به مراتب از شوند  يم اني كه ارزشيابي توصيفيآموز دانش هاي هاست و نمر دار معني
  . باالتر استاني كه تحت ارزشيابي سنتي هستند آموز دانش

 د كه طرحپيمايشي گزارش كردن تحقيقيدر ) 1385( خلق شريفي و خوشپاشا 
همچون هايي  و مؤلفه يادگيري بهبود فرايند، فاهدا در ميزان تحقق ارزشيابي توصيفي

  . ستا موفق نبودهبهبود نگرش و عالقه به يادگيري 
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ان تحت طرح ارزشيابي توصيفي هم از آموز دانشكه  كند مي بيان) 1385( اميري
يادگيري بهتر -لحاظ پيشرفت تحصيلي و هم از لحاظ بهداشت رواني محيط ياددهي

  . ان مدارس ديگر هستندآموز دانشاز 
ان آموز دانش هاي هنمر كه دهنده آن بود نشان) 1385( نتايج پژوهش فتح آبادي

حوزه شناختي از قبيل دانش  متغيرهاي توصيفي در ارزشيابي شش طرحتحت پو
ان مدارس عادي همسان آموز دانشزبان فارسي و امال باالتر از ، علوم تجربي, رياضي

عاطفي نشان  حيطه ها در مقايسه گروه همچنين نتايج مربوط به. ستا يا معادل با آنها
از جمله نگرش به  رهاي حوزه عاطفيدر متغي ،هاي آزمايش و گواه داد كه بين گروه

  . ي وجود ندارددار معنيتفاوت مدرسه 
هاي  در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين آزمودني) 1386( ماهر و همكاران

كالس متعلق به طرح ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي از لحاظ متغيرهاي مربوط به جو 
احساس بيگانگي نسبت ، در نمره دهي انصاف، رقابت، فردگرايانه، يادگيري مشاركتي(

ي وجود دارد دار معنيتفاوت ) همبستگي كالسي و حمايت اجتماعي، به مدرسه
رضايت ( انآموز دانشعاطفي هاي  همچنين تفاوت درباره متغيرهاي متعلق به ويژگي

نيز ) موفقيت و ماجرا، فرصت، همبستگي اجتماعي، رابطه با معلم، عاطفه منفي، كلي
  . بود دار معني

در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه بين ميزان مشاركت در يادگيري ) 1388( زارعي
ي وجود دارد و دار معنيان با روش ارزشيابي توصيفي و سنتي تفاوت آموز دانش

ان با يكديگر و نظم و انضباط در كالس در آموز دانشتعامل ، فعاليت در كالس درس
  . وه ارزشيابي سنتي استاز گرتر  گروه ارزشيابي توصيفي بيش

در پژوهشي كه درباره مقايسه ارزشيابي توصيفي و ) 1390( داودي و تشكرالهي
سنتي بر اساس استانداردهاي چهارگانه ارزشيابي انجام داده بودند به اين نتيجه 
رسيدند كه از ديدگاه معلمان ارزشيابي توصيفي نسبت به ارزشيابي سنتي با 

دارد و در بين استانداردهاي مذكور استاندارد مطابقت بيشتري استانداردهاي ارزشيابي 
  . كارآوري نسبت به استاندارد قابليت اجرا مطابقت بيشتري با ارزشيابي توصيفي دارد

اين نوع ارزشيابي بهبود فراينـد   هايو ويژگي دستورالعمل اين طرح از اهداف در 
، حسـني  و كـاظمي ( شـده اسـت   ذكر نسبت به محيط يادگيري نگرش تغيير، يادگيري

تحصـيلي از جملـه    عملكردافزايش، يادگيري دوام و پايداري، تعميق يادگيري). 1381
مطلوب نسبت به  نگرش ايجاد هاي بهبود فراينديادگيري است و همچنينخرده هدف

بنـي  ( باشـد هاي تغيير نگرش نسبت به مدرسه ميخرده هدف ،اجزاء و عناصر مدرسه
  ). 1384، اسدي
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پيشرفت تحصيلي ، كه اگرچه اين تحقيقات دهد نشان مي ،بررسي مطالعات پيشين
ان تحت آموز دانشاما پيشرفت تحصيلي اند  هان را مورد ارزيابي قرار دادآموز دانش

مورد  2و پرلز 1المللي تيمز بينهاي  آزمون ارتباط بادر  ،پوشش ارزشيابي توصيفي
عنوان يكي از مباحث ه رش نسبت به مدرسه بهمچنين نگ، كنكاش قرار نگرفته است

عد عاطفي موضوعيت دارد نيز بررسي نگرديده استمهمي كه در ب .  
 يكه اجراي آزمايش استاين گردد  مي سئوالي كه مطرحبا توجه به اين شرايط 
 حد توانسته است بر ميزان پيشرفت تا چه تحت پوشش ارزشيابي توصيفي در مدارس

داشته باشد و در جهت  تأثير نسبت به مدرسه انآموز دانش شو بهبود نگر تحصيلي
با توجه به نتايج حاصل از  ؟كرده استموفق عمل تا چه حد ف اهداتحقق اين 

ان پايه چهارم ابتدايي و سوم آموز دانشتيمز و پرلز و عملكرد نامناسب هاي  آزمون
صيفي در دوره ابتدايي بستر مناسب براي توسعه ارزشيابي توها  راهنمايي در اين آزمون

هاي  لذا براي ايجاد همسويي اين پژوهش با آزمون). 1386، كريمي( است فراهم شده
بنويسيم  -علوم تجربي و بخوانيم، رياضيات هاي سمذكور پايه چهارم ابتدايي و در

 ارزشيابي تأثيرميزان تعيين بنابراين هدف كلي اين پژوهش . انتخاب گرديده است
چهارم ه پاي انآموز دانش و نگرش نسبت به مدرسه در تحصيلي فتتوصيفي بر پيشر

  . ذيل مطرح شده استهاي  است كه براي اين منظور فرضيه پيرانشهرستان ابتدايي شهر
بيشتر  توصيفي ارزشيابي طرحتحت پوشش  انآموز دانش تحصيلي پيشرفت .1

  . است سنتي ان مدارسآموز دانش از
طرح ارزشيابي  تحت پوششان آموز شدان در ،نگرش نسبت به مدرسه بين .2

  . تفاوت وجود دارد سنتيان مدارس آموز دانش و توصيفي
  

  روش پژوهش
تصادفي دشوار باشد و  رفتاري هرگاه استفاده از روش انتساب در تحقيقات علوم

 3تجربيشبه از روش، استفاده نمود آزمايشي از انتساب تصادفي هايطرح نتوان در
، سرمد( شوندهاي تجربي قلمداد ميتجربي از انواع روشروش شبه. شوداستفاده مي

با توجه به ماهيت موضوع و ساختار  در اين تحقيق نيز). 1376، حجازي، بازرگان
 در اين تحقيق ازكه طرح پژوهشي . باشدمي تجربي شبه روش تحقيق از نوع ،مدارس

                                                                                                                                      
1. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
2. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 
3. Qusie expermental 
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باشد آزمون ميبا پس دست نخورده هاينوع طرح گروه از، آن استفاده شده است
. استآزمون  با پس دست نخوردههاي  نوع طرح گروه از تجربي شبه پژوهشروش 
ستان ابتدايي شهر چهارم هان پايآموز دانش شامل كليه پژوهشآماري اين ه جامع

 با توجه به اينكه طرح ارزشيابي توصيفي به صورت آزمايشي اجرا. استپيرانشهر 
تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي يك مدرسه دخترانه  لذا از بين مدارس، شود مي

كنند يك  مي و يك مدرسه پسرانه و از بين مدارسي كه به شيوه ارزشيابي سنتي كار
مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه و در هر مدرسه يك كالس به صورت تصادفي 

 كارشناس همكاري داخل بات عوامل جلوگيري از منظورهمچنين به. انتخاب شده است
پسرانه كه در آنها فقط ارزشيابي  يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه، آموزش منطقه

باشند انتخاب و در شود و همسطح با مدارس تحت پوشش طرح ميسنتي اعمال مي
. صورت تصادفي در نظرگرفته شده است كالس به يكهر يك از مدارس مذكور نيز 

محقق يك ، در هر كالسها  از افت آزمودني الزم به ذكر است كه به منظور جلوگيري
اي  همورد استفاده خوشگيري  روش نمونه. نفر را به عنوان ذخيره در نظر گرفته است

شده است كه به صورت تصادفي  محاسبه نفر 132است و حجم نمونه اي  هچند مرحل
شامل گيري  ابزار اندازه. اند هگرفت نفر در گروه كنترل قرار 88نفر گروه آزمايش و  44

و پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي در ) محقق ساخته( آزمون پيشرفت تحصيلي
داراي سه خرده  تحصيلي آزمون محقق ساخته پيشرفت. است 2و بورك 1ينليآمدرسه 
باشد كه براي روايي آن ابتدا  مي بنويسيم -بخوانيم و علوم تجربي، رياضي مقياس

 آموزش ابتدايي منطقه كارشناس با نظراتمشخصات طرح گرديد و سپس هاي  ولجد
براي به دست . مورد تاييد قرار گرفتچهارم ه از معلمان مجرب در پايدو نفر  و

استفاده شد كه پايايي آزمون  21از روش كودر ريچاردسون ، آوردن پايايي اين آزمون
 )درصد 79/0( بنويسيم -بخوانيم، )درصد 75/0( آزمون علوم، )درصد 64/0( رياضي

پرسشنامه ، پرسشنامه كيفيت زندگي در مدرسه. بوده است) درصد 72/0( و در كل
سئوال و در برگيرنده هفت  39اين پرسشنامه داراي . استاندارد آينلي و بورك است

، ياجتماع يهمبستگ، نگرش درباره معلمان، عاطفه منفي، رضايت كلي«خرده مقياس 
به دليل اينكه محيط پرسشنامه . )2008، 3كالي( است» موفقيت و ماجرا، فرصت

عوض گرديده روايي صوري و محتوايي مجدداً مورد تاييد متخصصان دانشگاهي قرار 
، )درصد 75/0( با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ براي رضايت كلي ،گرفت و پايايي

                                                                                                                                      
1. Ainley 
2. Bourke 
3. Clay 
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 همبستگي اجتماعي، )درصد 72/0( نگرش درباره معلمان، )درصد 78/0( عاطفه منفي
و ) درصد 76/0( و ماجرا) درصد 80/0( موفقيت، )/70( فرصت، )درصد 75/0(

  . به دست آمد) درصد 78/0( آزمون كل
  
  پژوهشهاي  يافته

في بيشتر از يان تحت پوشش ارزشيابي توصآموز دانشتحصيلي  پيشرفت: فرضيه اول
  . ان مدارس سنتي استآموز دانش

هاي  سدرگروه آزمايشي در ي ها نتايج توصيفي نشانگر آن است كه ميانگين نمره
 گروه گواه بيشتر است وهاي  از ميانگين نمره ميسيبنو -ميبخوان و علوم، ياضير

 داشته مثبت تأثير يليتحص شرفتيپ بر يفيتوص يابيارزشتوان نتيجه گرفت كه  مي
  ). 1، جدول( است

  
تحت ارزشيابي ان آموز دانشتوصيفي پيشرفت تحصيلي در هاي  شاخص )1( جدول

  وصيفي و سنتيت
گروه آزمايشي    گروه گواه يآمارشاخص

 SD  M  SD M منابع
84/2 92/13 

  
81/1 29/16   ياضيري ليتحص شرفتيپ

29/3 45/14 46/2 45/17 علوميليتحصشرفتيپ
78/2 16/15 75/1 25/18 ميسيبنو-ميبخوانيليتحص شرفتيپ

 
سي براي استفاده از آزمون تحليل يكي از شرايط اساها  همگن بودن واريانس 

نتايج ، لذا براي بررسي اين موضوع از آزمون لون استفاده گرديد. باشد مي واريانس
. باشد نمي دار معني )p/=05( در سطح) sig/=143( و 81/18لون  دهد مقادير مي نشان

زمون توان از آ مي همگن بوده وها  توان گفت كه واريانس مي درصد 95لذا با اطمينان 
  ). 2 جدول( تحليل واريانس استفاده نمود

  
  يليتحص شرفتيپ ريمتغهاي  اسيمق خرده درنتايج آزمون لون  )2( جدول

سطح 
هاشاخص   مقدار لون Df2 Df1  يدار معني

  متغيرها
143/  130 1 81/18 يليتحصشرفتيپريمتغهاياسيمق خرده
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ـ    راي اسـتفاده از تحليـل   پيش فرض همگن بودن ضرايب شيب از ديگـر شـرايط ب
 F دهند كه مقـدار  مي نتايج حاصل از بررسي ضرايب نشان. واريانس چند متغيره است

و  13/17، 93/16بنويسيم به ترتيب عبارتنـد از  -علوم و بخوانيم، در متغيرهاي رياضي
 95لـذا بـا حصـول اطمينـان     ، باشـند  نمي دار معني/ 05كه اين مقادير در سطح  21/14

  ). 3، جدول( باشند مي همگنها  توان ادعا نمود كه شيب مي درصدي
  

 ريمتغهاي  اسيمق خرده نتايج آزمون همگني ضرايب شيب در )3( جدول   
  يليتحص شرفتيپ

 Fمقدار   يدار معنيسطح 
هاشاخص 

  يرهامتغ
 آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي 93/16  /191
 آزمون پيشرفت تحصيلي علوم  13/17  /164
 بنويسيم-آزمون پيشرفت تحصيلي بخوانيم  21/14  /098

  
بنويسيم به -علوم و بخوانيم، ياضير هايريمتغ در Fمقدار  كه دهد مي نشان جينتا

 دار معني 05/0كه اين مقادير در سطح » 29/45و  42/28، 23/25«اند از  ترتيب عبارت
شرفت پي رياز لحاظ متغآزمايشي و گواه گروه  دودهنده آن است كه  است و نشان

 علوم، ياضير هاي درسه نمرهاي  نيانگيم سهيمقاو  دارندي دار معني تفاوتتحصيلي 
 سطح كه دهنده آن است شانشده ن ارائه )1( جدولكه در  ميسيبنو-ميبخوان و
 انآموز دانش از شتريب يفيتوص يابيارزش پوشش تحت انآموز دانش يليتحص شرفتيپ

 دييتأمورد  05/0پژوهش در سطح  اول هيفرض لذا؛ است يسنت يابيارزش پوشش تحت
ارزشيابي توصيفي بر خرده  تأثيرقابل ذكر است براي تبيين ميزان . قرار گرفت

بهره گرفته شد كه ميزان اين ضريب ) ƞ2( پيشرفت تحصيلي از مجذور اتاهاي  مقياس
، /163«هاي  با اندازهعلوم و بخوانيم و بنويسيم به ترتيب ، رياضيهاي  در خرده مقياس

، از پيشرفت درس رياضي/ 163به عبارت ديگر مقدار . باشد ميبرابر  »/258و/ 179
 بابنويسيم  -از پيشرفت درس بخوانيم/ 258از پيشرفت درس علوم و مقدار / 179

  ). 4 جدول( گردد مي ارزشيابي توصيفي تبيين
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 شرفتيپ ريغمتهاي  اسيمق خرده در واريانس چند متغيره ليتحلآزمون  جينتا )4( جدول
 يليتحص

2ƞ Sig  F MS df SS 
يآمارشاخص

 منابع
163/  001/ 23/25 66/164 1 66/164 ياضيريليتحصشرفتيپ  يابيارزش
179/  001/ 42/28 00/264 1 00/264 علوميليتحصشرفتيپ
258/  001/ 29/45 24/280 1 24/280 ميسيبنو-ميبخوانيليتحصشرفتيپ

  
52/6 130 42/848 ياضيريليتحصتشرفيپ  خطا
28/9 130 60/1207 علوميليتحصشرفتيپ
18/6 130 29/804 ميسيبنو-ميبخوانيليتحصشرفتيپ

  131 09/1013 ياضيريليتحصشرفتيپ   لك
131 60/1471 علوميليتحصشرفتيپ
131 53/1084 ميسيبنو-ميبخوانيليتحصشرفتيپ

  
 طرح پوشش تحت انآموز دانش در مدرسه هب نسبت نگرش نيب :فرضيه دوم

  . دارد وجود تفاوت يسنت مدارس انآموز دانش و يفيتوص يابيارزش
 اسيمق خرده هفتگروه آزمايشي در هاي  نتايج نشانگر آن است كه ميانگين نمره

توان نتيجه  مي گروه گواه بيشتر است وهاي  از ميانگين نمره ،مدرسه به نسبت نگرش
 يتر مطلوب نگرشان گروه گواه آموز دانشآزمايشي از  گروه انموزآ دانشگرفت كه 

  ). 5 جدول( دارند مدرسه به نسبت
  

تحت  انآموز دانش در مدرسه به نسبت نگرش ريمتغ يفيتوصهاي  شاخص )5( جدول
 توصيفي و سنتيارزشيابي 

گروه آزمايشي    گروه گواه يآمارشاخص
 SD  M  SD M منابع

16/2 76/21   02/2 65/22 رضايت كلي
29/3 44/8 30/4 20/9 عاطفه منفي
93/1 27/17 27/2 43/18 معلماننگرش درباره
83/2 10/22 35/3 09/24 همبستگي اجتماعي
13/2 90/21 42/2 18/22 فرصت
69/1 47/13 02/2 50/14 موفقيت
26/2 19/17 98/1 27/18 ماجرا
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يكي از شرايط اساسي ها  همگن بودن واريانسهمانطور كه پيشتر نيز اشاره گرديد 
براي بررسي اين  در فرضيه دوم نيز. باشد مي براي استفاده از آزمون تحليل واريانس
 و 01/34كه مقاديرلون  داد نتايج نشان .موضوع از آزمون لون استفاده گرديد

)093=/sig (در سطح )05=/P( توان  يم درصد 95لذا با اطمينان . باشد نمي دار معني
 توان از آزمون تحليل واريانس استفاده نمود مي همگن بوده وها  گفت كه واريانس

  ). 6 جدول(
  

  نگرش نسبت به مدرسهريمتغهاي  اسيمق خرده درنتايج آزمون لون  )6( جدول
سطح 

هاشاخص   مقدار لون DF2 DF1  يدار معني
  هامتغير

093/  130 1 01/34 سبت به مدرسهنگرش نريمتغهاياسيمق خرده
  

اشاره گرديد كه پيش فرض همگن بودن ضرايب شيب از ديگر شرايط براي 
در متغير نگرش نسبت به مدرسه نيز . باشد مي استفاده از تحليل واريانس چند متغيره

در تمامي خرده متغيرهاي  Fكه مقدار  نتايج حاصل نشان داد. اين شرط بررسي گرديد
 درصد 95لذا با اطمينان ، باشند نمي دار معني/ 05نگرش نسبت به مدرسه در سطح 

  ). 7 جدول(اند  ههمگن بودها  توان اذعان نمود كه ضرايب شيب مي
  

نگرش نسبت  ريمتغهاي  اسيمق خرده نتايج آزمون همگني ضرايب شيب در )7( جدول
  به مدرسه

 Fمقدار   يدار معنيسطح 
هاشاخص 

  هامتغير
رضايت كلي 17/21  /082
عاطفه منفي  58/19  /163
معلماننگرش درباره  91/18  /126
همبستگي اجتماعي  87/23  /078
فرصت  06/25  /231
موفقيت  19/16  /173
ماجرا  45/20  /134
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به ترتيب  ،فرصتي و منف عاطفه هايريمتغ در Fمقدار  كه دهد مي نشان جينتا
در حالي  .نيستند دار معني 05/0كه اين مقادير در سطح » 436/0و  27/1« اند از  عبارت

و  تيموفق، ياجتماع يهمبستگ، نگرش درباره معلمان، يكل تيرضا كه متغيرهاي
كه اين مقادير در » 18/7و  34/9، 76/12، 34/9، 28/5«اند از  به ترتيب عبارت ماجرا

از آزمايشي و گواه گروه  دوهستند و نشان دهنده آن است كه  دار معني 05/0سطح 
نشان داده هاي  ميانگين .دارندي دار معني تفاوت ،نگرش نسبت به مدرسه ريلحاظ متغ

به آزمايشي نسبت  گروه انآموز دانشحاكي از آن است كه  )5(شده در جدول 
با در نظر داشتن اين  .دارند مدرسه به يتر مطلوب نگرش، ان گروه گواهآموز دانش
در اين فرضيه . قرار گرفت دييتأمورد  05/0پژوهش نيز در سطح  دوم هيفرض ،شرايط

نگرش نسبت به هاي  ارزشيابي توصيفي بر خرده مقياس تأثيرنيز براي تبيين ميزان 
هاي  استفاده شد كه ميزان اين ضريب در خرده مقياس) ƞ2( مدرسه از مجذور اتا

، فرصت، ياجتماع يهمبستگ، نگرش درباره معلمان، عاطفه منفي، رضايت كلي
. باشند مي »/052و / 067، /003، /049، /067، /01، /04«يب به ترت ماجراو  تيموفق

از / 067مقدار ، از عاطفه منفي/ 01مقدار ، از رضايت كلي/ 04به عبارت بهتر مقدار 
، از فرصت/ 003مقدار ، از همبستگي اجتماعي/ 049مقدار ، نگرش درباره معلمان

 شود مي شيابي توصيفي تبيينمتغير ارز، از ماجرا/ 052از موفقيت و مقدار / 067مقدار 
  ). 8 جدول(

  
 نگرش ريمتغهاي  اسيمق خرده در واريانس چند متغيره ليتحلآزمون  جينتا )8(جدول 

  مدرسه به نسبت
2ƞ Sig  F MS DF SS 

يآمارشاخص
 منابع

04/  023/0 28/5 64/23 1 64/23 رضايت كلي  يابيارزش
01/  262/0 27/1 00/17 1 00/17 عاطفه منفي
067/  003/0 34/9 40/39 1 40/39 نگرش درباره

 معلمان
049/  001/0 76/12 00/116 1 00/116 همبستگي اجتماعي
003/  510/0 436/0 18/2 1 18/2 فرصت
067/  003/0 34/9 68/30 1 68/30 موفقيت
052/  008/0 18/7 18/34 1 18/34 ماجرا
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2ƞ Sig  F MS DF SS 
يآمارشاخص

 منابع
47/4 130 87/581 رضايت كلي  خطا
39/13 130 87/1740 عاطفه منفي
21/4 130 25/548 نگرش درباره

 معلمان
0/9 130 71/1181 همبستگي اجتماعي
99/4 130 81/649 فرصت
28/3 130 95/426 موفقيت
75/4 130 44/618 ماجرا

 131 51/605 رضايت كلي   لك
131 87/1757 عاطفه منفي
131 65/587 نگرش درباره

 معلمان
131 72/1297 همبستگي اجتماعي
131 00/652 فرصت
131 63/457 موفقيت
131 62/652 ماجرا

 
  يريگ جهيبحث و نت

ان تحت پوشش ارزشيابي آموز دانشفرضيه اول پژوهش اين بود كه پيشرفت تحصيلي 
نشان داد كه پيشرفت ها  يافته .ان مدارس سنتي استآموز دانشتوصيفي بيشتر از 

علوم و ، رياضي هاي ان تحت ارزشيابي توصيفي در درسآموز دانش تحصيلي
در واقع  .ان مدارس عادي بهتر بوده استآموز دانشبنويسيم به مراتب از -بخوانيم

اغلب مبتني بر اهداف آموزشي به شكل ماشيني و به  كه الگوي ارزشيابي سنتي
عوارضي همچون  ،دازدپر مي شاگردانهاي  گيري آموخته شاگرد به اندازه-صورت معلم

. عدم اعتماد به نفس و امنيت را به دنبال دارد، رقابت ناسالم، ترس، بحران، اضطراب
 با فراهم آوردن رابطه متقابل و هماهنگي ،در حالي كه روش نوين ارزشيابي توصيفي

ميان تدريس و يادگيري از يك سو و ارزشيابي از سوي ديگر نظام ارزشيابي را در 
 ،در واقع در اين نوع ارزشيابي. دهد مي به رشد و بالنده قرار ي روخدمت يادگير

 جريان يادگيري منفعل نبوده و خود،شوند كه در  مي فراگيران افرادي فعال پنداشته
در ارزشيابي توصيفي فراگير همچنان كه در جريان يادگيري . سازند مي دانش خود را

بهبود و اصالح ، كند و به رشد مي مشاركت دارد در فرآيند ارزشيابي نيز شركت
سنجي تعامل احساسي و  گزارش همساالن در قالب همسال. پردازد مي يادگيري خود
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 بهبود يادگيري را فراهم ان برقرار كرده كه خود زمينهآموز دانششناختي را بين 
فراگيران به صورت مستمر نقاط ضعف خود را شناسايي و  ،در اين ارزشيابي. سازد مي

، اين در اين الگو بر خالف الگوي سنتي بنابر. كنند مي رفع آن اقدامدر جهت 
موقعيت و پيشرفت تحصيلي  گيرد و عالوه بر مي ارزشيابي در مسير يادگيري قرار

آزادي نيز  حمايت و، ثبات، اعتماد، امنيت، احترام، اصالت، ان شاهد همدليآموز دانش
 رزم آراهاي  با نتايج پژوهش آمديجي كه از اين پژوهش به دست نتا. خواهيم بود

 حقيقي؛ ) 1386( و سيف رضايي؛ ) 1385( ؛ فتح آبادي) 1385( ؛ اميري) 1385(
؛ ) 2010( ؛ مستري واشميت) 1388( ؛ زارعي) 1384( مرتضايي نژاد؛ ) 1384(

؛ ) 2005( ؛ باركر) 2007( ؛ بارودي) 2008( ؛ گريفيث و همكاران) 2008( كالرك
 ويليامبلك و و ) 2001( ؛ بنجامين) 2003( ؛ مك دونالد و بود) 2006( ايزم و اقبال

) 1385( خلق و خوش شريفيپاشا هاي  اما با نتايج پژوهش. همسو بوده است) 1998(
  . همسويي الزم را نداشته است) 1384( و كلهر

كند كه بين نگرش نسبت به مدرسه در  مي اشاره موضوعفرضيه دوم تحقيق به اين 
ان مدارس سنتي آموز دانشان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي و وزآم دانش

ان تحت آموز دانشنشان داد كه  ها ضمن تأييد اين موضوع تفاوت وجود دارد و يافته
تري  ان ارزشيابي سنتي نگرش مثبتآموز دانشپوشش ارزشيابي توصيفي در مقايسه با 

آموزشي رشد فراگيران در ابعاد  هاي در واقع وظيفه اصلي نظام. نسبت به مدرسه دارند
قوانين ، ها سياست. نيستندمجزا مختلف در كنار رشد تحصيلي است و اين دو از هم 

آموزشي تأثير مهمي بر عملكرد مدرسه و به تبع هاي  آموزشي و مشخصات كلي برنامه
ان دارد چرا كه ماهيت اين موارد تعيين كننده نوع آموز دانشآن بر نگرش و رفتار 

اين ميان  در). 1384، فونتانا( بط بين شاگردان و دست اندركاران مدرسه استروا
بر خط سير كلي سازمان  ،به طوري كه ارزشيابي، ارزشيابي جايگاه خاصي دارد عنصر

ان به آموز دانشرسد كه بر  مي اين بديهي به نظر بنابر. گذارد مي مدرسه و نظام آن تأثير
دف با امتحان اوقتي كه ارزشيابي صرفاً متر. ثيرگذار باشدعنوان درونداد اين نظام نيز تأ

نمره امتحاني مالك موفقيت يا عدم موفقيت است نوعي جو رقابتي  گرفتن است و
آيد و به كساني كه در ميدان رقابت  مي رواني در بين فراگيران به وجود توأم با فشار

 در نتيجهمناسبي ندارند و كند كه عملكرد تحصيلي  مي گونه القا شوند اين نمي پيروز
وقتي . نمايد مي انگيزه و عالقه نسبت به مدرسه و يادگيري را از آنان سلب

كنند  مي تحصيلي و عدم موفقيت تحصيلي دائمي را تجربههاي  شكستان آموز دانش
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در  اعتماد به نفس خود را از دست داده و احساسات تند خصومت نسبت به مدرسه
ت امتحان با مالك نمره در سنين كودكان دبستاني مشكالتي سياس. يابد پرورش آنها

پروراند كه اين خود برنگرش  مي همچون بي ميلي و بي انگيزگي را در شاگردان
اما وقتي كه معلم ارزيابي . ان نسبت به مدرسه تأثير منفي خواهد داشتآموز دانش
 ق با واقعيت انجامو رشد فراگيران و منطبها  را متناسب با سطح توانايي آموز دانش
 هاي هربكنند و با تكرار اين تج مي دهد فراگيران در اين مرحله موفقيت را تجربه مي

. گرايش خواهد داشت ،مثبتنگرش خوشايند نگرش آنها نسبت به مدرسه به سمت 
 ؛) 1385( اميريهاي  د با نتايج پژوهشتايجي كه از اين پژوهش به دست آمن

 مستري واشميت، )1386( ؛ ماهر و همكاران) 1384( يمي؛ كر) 1384( مرتضايي نژاد
همسويي الزم را ) 2001( ؛ و بنجامين) 2005( ؛ باركر) 2006( ؛ ايزم و اقبال) 2010(

 ؛ فتح آبادي) 1385( شريفي و خوش خلقاما با نتايج تحقيقات پاشا . اند هداشت
  . همسو نبوده است) 1386( و سيف رضايي و) 1385(
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  منابع
بررسي ميزان اثر بخشي طرح ارزشيابي توصيفي در  ).1385( طاهره، يامير −

سوم ابتدايي و مقايسه آن با ارزشيابي كمي در استان چهار  هاي اول، دوم و پايه
سازمان آموزش و پرورش استان  .1384 -85سال تحصيلي در محال بختياري 

  . محال بختياري چهار
 . سمت: تهران. ارزشيابي آموزشي). 1389( عباس، بازرگان −
  . آزمون نوين: تهران. توصيفيارزشيابيآشنايي با طرح). 1384( حسين، بني اسدي −
ارزشيابي اجراي آزمايش ). 1385( ايرج، خوش خلق، حسن، پاشا شريفي −

فصلنامة  .1384-85ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي برخي از مناطق كشور 
  . 117-147 صص، 22شماره ، تعليم و تربيت

  . آييژ: تهران، بازانديشي در فرايند آموزش). 1384( محمود، تلخابي −
چاپار : تهران .انآموز دانشهاي ارزشيابي مستمر از  شيوه). 1381( ناصر، جعفري −

  . فرزانگان
 :تهـران . اهداف، اصول، راهكارها :طرح ارزشيابي توصيفي). 1382( محمد، حسني −

  . كاوش هنر
توصيفي در كالس  -اجراي ارزشيابي كيفيراهنماي ). 1387( محمد، حسني −

 . عابد :تهران، درس
در تعميق و ) توصيفي( نقش ارزشيابي مستمر). 1384( فهيمه السادات، حقيقي −

-84سال تحصيلي  در ان در پاية دوم مقطع ابتدايي شهر تهرانآموز دانشيادگيري 
   .تهران مركز دانشگاه پيام نور، ارشدمه كارشناسي پايان نا .1383

ارزشيابي توصيفي و هاي  مقايسه روش). 1390( محبوبه، تشكرالهي، رسول، داودي −
سنتي بر اساس استانداردهاي چهارگانه ارزشيابي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي 

 . 25- 35صص ، 4شماره ، ريزي درسي فصلنامه پژوهش در برنامه .شهر تهران
رجمه علي رضا ت .ر دبستانسنجش و يادگيري د). 1384( ادوارد كنراد، راگ −

 . انتشارات رشد: تهران، كيامنش و كامران گنجي
مطالعه نقش ارزشيابي توصيفي در كاهش اضطراب و ارتقا  ).1385( صمد، رزم آرا −

ان مدارس پسرانه و دخترانه پايه دوم ابتدايي شهر آموز دانشپيشرفت تحصيلي 
 دانشگاه پيام نور، تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد .1384-85تهران در سال 

 . تهران مركز
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  . منادي تربيت: تهران .ارزشيابي در خدمت آموزش). 1382( طاهره، رستگار −
هاي  ارزشيابي توصيفي بر ويژگي تأثير). 1386( علي اكبر، سيف، اكبر، رضايي −

 .موزشيآ هاي فصلنامه نوآوري، انآموز دانشحركتي  -رواني و عاطفي، شناختي
  . 11-40 صص، 18شماره 

ارزشيابي توصيفي بر خالقيت و مشاركت يادگيري و  تأثير). 1388( اقبال، زارعي −
. ان دختر و پسر پايه سوم دبستان در شهر بندرعباسآموز دانشعملكرد تحصيلي 

  . 79-92صص ، 2شماره ، فصلنامه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز
هاي تحقيق در علوم روش). 1376( هاله، عباس و حجازي، زهره و بازرگان، سرمد −

  . آگاه :تهران. رفتاري
هاي آموزشي و  ها و فنون تدريس و مهارت روش). 1386( حسن، شعباني −

  . سمت: تهران .پرورشي
كيفي در تحقق  -بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي ).1385( جليل، آبادي فتح −

 .ستان مركزيا حركتي دوره ابتدايي در -عاطفي و رواني، هاي شناختي هدف
 . سازمان آموزش و پرورش استان مركزي

: تهران .هاي فراگيران آموخته بر ارزشيابي كيفياي  همقدم). 1383( مهدي، فراهاني −
  . منادي تربيت

  . رشد: تهران، ترجمه ساده حمزه .كنترل كالس). 1384( ديويد، فونتانا −
 در :كيفي -صيفيتو ارزشيابي راهنماي). 1381( محمد، حسني و يحيي، كاظمي −

  . ارزشيابي تحصيلي تربيتي دفتر :تهران. اول ابتدايي يهپاي
ان ايران آموز دانشنگاهي به جايگاه و روند عملكرد ، )1386( عبدالعظيم، كريمي −

  . وزارت آموزش و پرورش: تهران .در مطالعات تيمز و پرلز
 در توصيفي ارزشيابي طرح اهداف تحقق ميزان بررسي ).1384( منوچهر، كلهر −
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