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 چکیده 

 .آموزان انجام شده استحصیلی دانشپیشرفت ت پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه نظام ارزشیابی در

این  ها و نتایج مقاالت معتبر درآن از کتاب ای بوده که درهش به صورت کتابخانهپژواین  روش تحقیق در

آموزان جهت بهبود وضعیت یادگیری دانش زمینه استفاده شده است. تغییرات نظام ارزشیابی کالسی در

نظام  هاست که کشور ما از، سالشودکشورهای جهان مشاهده می اکثر ای است که امروزه درپدیده

 ها و مقاالت متعددی نگاشته شده است که اکثراین زمینه کتاب کند که درسنتی استفاده میارزشیابی 

 ،  لذااندکرده ارزشیابی جدید )توصیفی( تاکید ، ارزشیابی قدیم )سنتی( را نفی کرده و برقریب به اتفاق

که  حرکت کرده استسالی است که نظام آموزش و پرورش کشور به سمت این نوع از ارزشیابی  چند

سابقه  ،به مواردی همچون تعریف ارزشیابی این پژوهش ها بعد مشخص خواهد شد که درنتایج آن سال

ارزشیابی  ، برخی از اصول حاکم برانواع ارزشیابی آموزشی ،ایران ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام

 ،های آنتیکاس )غیرفعال( و نظام سنتی ارزشیابی در ،پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 .گیری پرداخته شده استنهایت به بحث و نتیجه اثرات آن و در توصیفی و - های ارزشیابی کیفیویژگی

 

 یادگیری - یاددهیارزشیابی ،پیشرفت تحصیلی ،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

، اطالعاتی درباره وضعیت موضوع یا شوند می گذاری تعیینهایی برای ارزشداری است که طی آن مالکارزشیابی فعالیت نظام

دمندی موضوع یا پدیده خبرداده ارزش و سو ، از(هاسه این دو )وضع موجود مالکمقای با آیند ونظر فراهم می پدیده مورد

چه  با آن است که تصمیم بگیرد که از کدام منابع و کند نیازمندکسی که به کار ارزشیابی اقدام می، این اساس شود. برمی

 ، چگونه اطالعات الزم درباره موضوع یا پدیده مورد بررسی را به دست آورد وانتخاب کند گذاری راای ارزشهای مالکشیوه

 ،جهت اعتالی وضع در به چه مراجعی عرضه نماید تا های حاصل از فعالیت خود را چگونه وعین حال یافته در تحلیل کند و

  (1831پور،  موسیگیرند. ) استفاده قرار مورد

سطوح گوناگون  ها وپروری و کم توجهی به حیطهارزشیابی تحصیلی ایران چون حافظهنظام  های موجود دراستیک ها وآسیب

، کم پایه تحصیلی، هدف شدن امتحان به جای یادگیری ، افزایش تکرارآموزانتحمیل اضطراب نامطلوب به دانش ،یادگیری

حوزه  های جدید علمی دریافته از سوی دیگر حضور از یک سو و یادگیریـ اددهی یتوجهی به بهداشت روانی محیط 

 ناطقی و) اند.نظام ارزشیابی ایران بوده تغییرات در ساز ایجادنیازهای نوین، زمینه جدید و ، شرایطشناسی و علوم تربیتیروان

 ای ازاست که بخش عمده توصیفی امید پرورش کشور به سمت ارزشیابی که با حرکت نظام آموزش و (1831 ،همکاران

 الت مربوط به این بخش برطرف گردد.مشک

 
 ارزشیابی

. شودکردن گفته میه به تعیین ارزش برای هرچیزی یادآوری ارزشیاصطالح ارزشیابی به طور ساد ارزیابی در ارزشیابی یا

آیا  که تعیین شود شود به این منظورت گفته میاطالعا تحلیل و تفسیر ،آوریدار برای جمعنظام ارزشیابی به یک فرایند

گیری اندازه تر ازکلی ارزشیابی جامع حال تحقق یافتن به چه میزانی هستند. به طور در اند یانظرتحقق یافتههای موردهدف

رایندی است که ف ا، عمل یگیریگیرد. اندازهبر می را در های کیفی رفتارجنبه ،های کمیجنبه ای که عالوه براست، به گونه

دارند. البته آزمون که  کار و واقعیت سر معتقدند که با تر دانسته ودقیق گیری رامنتقدان اندازه ، برخی ازداوری ارزشی ندارد

که به  تر است اما این بدان معنی نیستداده و عینیکاهش می ها راذهنیت ها وگیری محسوب می شود، ناهمخوانییک اندازه

 ( 1831 باداشیانی،جمالی واال و)رضایی .ی تواندکامل باشدتنهایی م

های منفی تجربه های مثبت وکوینی وسیله مهمی برای سنجش جنبهنظران اجرای ارزشیابی تبه گفته بسیاری از صاحب

ن چنین سطح . بنابرایمؤثر است شکوفایی استعدادهای آنها رشد و بالندگی و در رود وآموزان به شمار مییادگیری دانش

نظام گذشته مقدور  طول سال تحصیلی در پرورش هرگز از طریق برگزاری امتحانات چندنوبتی کتبی در آموزش و انتظاری در

 (1831، کاظمی و پرویز) .باشدنمی

 . نیتکوآیدعمل می توجه به کیفیت و ارزشیابی داوری ارزشی با یندفرا . درهای مهم ارزشیابی تعیین کیفی استویژگی یکی از

آزمون  آموزان پس ازدانش هایی که ازها و تواناییمهارت ،انشارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان د ( کیفیت را در1001)

، مقایسه انجام تکالیف . یعنی باکندرا بسیار خوب ارزشابی می آموز خودرود تعریف کرده است. مثال: معلمی دانشانتظار می
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یفیت کرده است. پس توصیه آموزان تعیین کهای او نسبت به بقیه دانشنوشته به همان پایه و مربوط ، معیارهای دیگرخط

 (1830 ،ی مقاله نویسی معرفی کنند. )سیفمسابقه را در کند که اومی

 

 سابقه نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درایران

. ای کردندآموزشی توجه ویژه، به نظام قاجار عصر سازی درآغاز دوره مدرن ( بامشیرالدوله ، امیرکبیر وگران )عباس میرزااصالح

 ؛ اما این توجه بیشترگرفت عنایت مسئوالن قرار کم و بیش مورد ، ارزشیابی نیزمدرن  گیری این نهاد حساس وشکل آغاز در

ای گواهینامه صدور تحانات و. برای مثال دارالفنون نظام امارتقای تحصیلی آنان معطوف بود آموزان ودانش به ارزشیابی عملکرد

 ( 1391 ،)رینگر انجامید.نهایت به کسب دیپلم دارالفنون می داشت که در

 . اما در.ش تصویب شدهـ  1133سال  پرورش قانون معارف است که در حوزه آموزش و در معتبر تردیدی نیست که اولین سند

ش .هـ  1801اریخ بیستم برج حوت سال ت ب مربوط است که درنامه مکتزمینه ارزشیابی تحصیلی، اولین سند رسمی به نظام

پس از »مون درباره ارزشیابی آمده است: مض این ای باآن ماده در سومین جلسه شورای عالی معارف تصویب شد و پنجاه و از

ن تشکیل صورت امکان مفتش محلی معارف، مجلس امتحا در معلمین مدرسه با حضورکدخدای ده و و مدیر ،ختم تحصیالت

شورای عالی « به اداره معارف والیتی می فرستنداند امتحان پذیرفته شده های شاگردانی را که درنمره صورت مجلس و ،داده

این  . درکندبرای مدارس جدید تصویب می اناث را و ( امتحانات مدارس ذکورنامهنامه )آیینهمین سال نظام معارف در

 ،شکیامن کار به نسبت دقیقی طراحی شده است. )حسنی و و ، سازآموزملکرد تحصیلی دانشارزشیابی از ع ، براینامهنظام

1833 ) 

 

 انواع ارزشیابی آموزشی

 : شوددسته تقسیم می به چهار  ارزشیابی آموزشی

 تراکمی  -1تشخیصی       -8تکوینی     -1آغازین        -1

 ارزشیابی آغازین : -1

آموزان تا چه داند که دانشرس جدید است. بدین ترتیب معلم مید پیش نیاز سلط فراگیران ازبه منظور معین کردن میزان ت

 .اندآموخته قبالا  اندازه از درس جدید را

 را این مهم زمانی خود شود وگزینی گفته میجایی یا پایهورودی، آزمون جابه طرح درس روزانه به عنوان رفتار این مورد در

درس  نیاز را پشت سر همنداشته باشد. گاهی معلم دروس پیشآموزان اطالعی مهارت قبلی دانش م ازدهد که معلنشان می

 .زی به اجرای این قسمت نخواهد بود. پس نیاحدودی مطلع است آموزان تاداده و از میزان آگاهی دانش
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 ارزشیابی تکوینی :  -1

تواند نواقص این مرحله معلم می . درگیری نشان  دهدشکل ال تکوین یاح آموز را درادگیری دانشی تواند رونداین ارزشیابی می

تر شود که شایستهارزشیابی مستمر وکالسی معین می صدد رفع آن برآید. این مورد در پیدا کرده و آموزان رامشکالت دانش و

شیابی تکوینی برای وارسی پیشرفت است بطور عمده نتایج ارز بهتر .توفیق یادگیرنده مالک مطلق نباشداست هدف آن میزان 

 .گذاری استفاده شوده منظور نمرهب یادگیرندگان باشد و

 ارزشیابی تشخیصی : -8

دهد، برای او ثمربخش نیست. زیرا این آموز دارای مشکل یادگیری میهایی که معلم به یک دانشبعضی اوقات آموزش

، سنجش آوردگیری را فراهم میگونه تصمیمنیاز این اطالعات مورد از . سنجش که برخیدارد های ویژه نیازآموز به کمکدانش

 تشخیصی نام دارد. 

 ارزشیابی تراکمی :  -1

آموزان و قضاوت درباره هدف آن نمره دادن به دانش شود وطول یک دوره آموزشی تعیین می آموزان درای دانشتمامی آموخته

ارزشیابی  ، ارزشیابی تراکمی رایکدیگر است های مختلف درسی بامقایسه برنامه ریزی درسی بابرنامه معلم و اثربخشی کار

 (1831 ،گویند. )باقرزادهپایانی می

 

 برخی از اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تعلیم و  های نوین دروزان با توجه به رویکردها و نگرشآمهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشبخشی به فعالیتبه منظور نظام

 تعیین شده است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی( )اصول حاکم بر تربیت اصول زیر تحت عنوان

 :یادگیری-فرایند یاددهی جدایی ناپذیری ارزشیابی از -1

 یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود.-ناپذیر فرایند یاددهیآموزان باید به عنوان بخش جداییارزشیابی دانش

 :هاها و روشیادگیری و اصالح برنامه-د یاددهیستفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فراینا -1

ها مورد ها و روشج ارزشیابی باید در اصالح برنامهیادگیری است و نتای-، اصالح و بهبود فرایند یاددهیهدف غایی ارزشیابی

 استفاده قرار گیرد.

 :یری و فرایند ارزشیابییادگ-یاددهیهای ها، محتوا، روشهماهنگی میان هدف -8

یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار –های یاددهی ها، محتوا و روشبی باید تناسب و هماهنگی بین هدفدر ارزشیا

 گیرد.
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 :آموزانتوجه به آمادگی دانش -1

 آموزان توجه شود.روانی دانش اطفی وع های جسمانی، عقلی،های ارزشیابی باید به آمادگیدر طراحی و اجرای انواع برنامه

 :آموزانتوجه به رشد همه جانبه دانش -1

 آموزان توجه شود.بدنی، عقلی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و حرکتی دانش های مختلف رشددر ارزشیابی باید به جنبه

 ها:ها و مهارتها، نگرشتوجه همه جانبه به دانش  -9

 آموزان توجه شود.های دانشها و مهارتها، نگرشموزش و پرورش  باید به حیطه دانشی آ، متناسب با محتوادر ارزشیابی

 ارزشیابی (: های خود )خودآموز از یادگیریتوجه به ارزشیابی دانش -1

آموزان ارزشیابی عملکردهای خود و دیگر دانش ها وآموز نیز بتواند از یادگیریی باید شرایطی فراهم شود که دانشدر ارزشیاب

 کند.

 های گروهی:ارزشیابی از فعالیت -3

 .های گروهی نیز ارزشیابی به عمل آورددر نظام ارزشیابی، عالوه بر ارزشیابی فردی، باید از فعالیت

 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
های آموزشی و پرورشی مهای درسی و نظاآموزان، یکی از عناصر مهم و اساسی برنامهارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش

شود. سنجش و ارزشیابی، یک عنصر بنیادی برای اصالح مدارس و بهبود آموزش معلمان و یادگیری جهان محسوب می

  آموزان است.دانش

عاطفی،  شدن رشدنادیده گرفته ها ومهارت انتقال اطالعات و اندوزی صرف وپرورش به دانش های آموزش ومحدود شدن هدف

 ( 1833آموزان خواهد شد. )شفیعی، دانش خالقیت در ، مانع از تقویت تفکر ونتایج صرف بر کیدجسمانی همراه با تأ اجتماعی،

استدالل و حل مسئله  ،های تفکربیش از مهارت های ساده و پایه بایدشناسی رفتاری این است که مهارتهای روانفرض

ترین سطح مستلزم ابتدایی ، که یادگیری واقعی حتی دراین باورند دگی برهای شناختی و سازنآموخته شوند. درمقابل، نظریه

. تأکید داشتند، که صاحب نظران آموزشی به دیدگاه دوم استدالل است راه تفکر و ساختن دانش از کوشش فعال یادگیرنده در

، و به کاربسته شوند که درک و فهم ای تهیهابزارهای سنجش به گونه ها وسنجش این بوده است که روش ، درپی این تأکید در

های فاصله های عینی متداول که دربسنجد. آزمون شرایط زندگی واقعی را ها درکاربرد آموخته ، تفکر واستدالل حل مسئله و

نیاز است ابزارهایی است که تکالیف پیچیده و  . آنچه موردتواند پاسخگوی این هدف باشدیرد، نمیگزمانی خاصی انجام می

م آن تکالیف و حل مسئله بپردازند. تری بدهند تا به انجاهای طوالنیبه آنان فرصت یادگیرندگان بگذارد و اختیار اقعی را درو

  (1831 ،)سیف
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های آموزان به پایهی ارتقای دانشگیری دربارهدر آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین گام و به منظور تصمیم

رود. اکنون ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر و همگام فرآیند آموزش و یادگیری است که به جای ه کار میتحصیلی باالتر ب

 ( 1833ها متمرکز است. )شفیعی، آموزان بر هدایت یادگیری آنبندی دانشطبقه

 

 ارزشیابی درنظام سنتی )غیرفعال( وکاستی های آن

پایه اصول  ارزشیابی دقیق بر .بهبود آن ضروری است بررسی کیفی و های خاصی دارد وظرافت ، پیچیدگی ویادگیری-یاددهی

آوری اطالعات برای یادگیری، جمع-یاددهی ، هدایت فرایندهااطمینان از حصول هدف .معیارهای سنجیده استوار است و

مهر، شده است. )فرخ ها تأکیدآن تعریف ارزشیابی بر جمله مواردی است که در داوری درباره ارزش چیزی از گیری ویمتصم

1833 ) 

های آموزش های متفاوت واستعداد داشتن توانایی و آموزان بای دانشهاست. همهبی به روش سنتی فاقد تنوع درشیوهارزشیا

 سازد وهایی میعارضه دچار آموزان راگیرند. این شیوه، دانشارزشیابی قرار می پایانی مورد های کتبی ومختلف از طریق آزمون

آفرینی برای تحول .پندارندآور میی که آن را رویدادی ترسناک و هولادهند. به گونه را بروز های خودتوانند تمامی توانایینمی

را آشکار  های گوناگون خودتوانند تواناییآموزان میع، دانشهای متنوبرگزیدن روش . باشناخت را هااین زمینه باید روش در

خوانی هم :ی ارزشیابی باید به عواملی مانندهادرانتخاب روش .های یادگیری دست یابندهدف طلوب وبه نتایج م سازند و

توجه به امکانات  ،خصوصیات فراگیرندگان، کاهش خطاها وافزایش دقت ، متناسب بودن روش باهای ارزشیابیهدف ها باروش

 (1833مهر، مکان توجه داشت. )فرخ اجرایی و شرایط زمان و

تواند به آموزی میدانش 19شود. برای مثال: نمره های مختلفی تقسیم میبراساس نگاه فرد، به گونه است و ، قابل تفسیرهنمر

. اصرار دهدیادگیریش نمی مورد آموزاطالعات دقیقی درشود. نمره، به دانش نمره افت تفسیر 1درصد موفقیت یا  30مثابه 

نتایج نادرست ارزشیابی سنتی  آثار و ... از وگرایی مدرک ،اولی، حسادت شاگرد و 10ی آموزان برکسب نمرهدانش والدین و

 (1833 ،مهرهاست. )فرخزیان دیگر وار ازمحتوا و طوطییادگیری بی . حفظ کردن واست

 

 اثرات آن توصیفی و –های ارزشیابی کیفی ویژگی

 :پویایی -1

 که به معنی رشد دهنده است.ارزشیابی نه به معنی مکرر بل ویژگی پویایی در

جریانی پیوسته بدانیم ارزشیابی هم جریانی  یادگیری را اگر دارد. خود در یادگیری هدفمند رخ دهد به نوعی ارزشیابی را هرجا

 دهد وغنا می بخشد .رشد خود سازمان می مسیر در آن جریان را پیوسته که دوش به دوش یادگیری پیش می رود و

 .نیست یادگیری جدا –، خواهیم دید که ارزشیابی از یاددهی را به درستی تجزیه و تحلیل کنیم یادگیری – جریان یاددهی اگر

 (1831 ،باداشیانیجمالی واال و)رضایی
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 بازخورد : -1

، نظر شود به عبارت دیگر بازخوردنظیم رفتارمناسب است اطالق می، که برای تورد به برگشت اطالعات از یک منبعبازخ

 ش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز است.واکن

ویژگی به موقع بودن،  چهار دهیم بایدآموز میگوید: بازخوردهایی که به دانش( می1001نقل از مکتیگ واوکانر ) وینگر به

 آموز را داشته باشد.اری دانششکل دادن به خودسازگ ، قابل درک وخاص

 (1831 ،باداشیانیجمالی واال و)رضایی دهد.نمره نمی ،حال یادگیری استآموز وقتی که درگاه به دانشمعلم هیچ

 :کیفی بودن -8

 . مشاهده وشود صرفاا اطالعات کمی )نمره ( نیستآوری میآموزان جمعاطالعاتی که از دانش ، ابزار واین است که منابع منظور

 به دست آورد. آموزدانش توان ازها، اطالعات ذی قیمتی است که میتحلیل آزمون بررسی تکالیف و

 :عملکردگرایی -1

ارزشیابی توصیفی به نوعی عملکردگراست. عملکردگرایی به این معنی است که معلم درپی آن است که ببیند چه تحوالتی 

 عمل چه تغییری کرده است. در های یادگیری رخ داده است و واقعااحین فعالیت درکودک در

 :اخت(فرایندی )توسعه فراشن -1

مدیریت نماید.  ،آن یادگیری را بهتر و مؤثرتر آورد که درفراهم می آموزدانش برای معلم و این نوع ارزشیابی فرصتی را اساساا

 (1831 ،باداشیانیجمالی واال وت. )رضاییمفهومی به نام فراشناخت اس ، بامحور ارتباط این الگوی ارزشیابی ،این موضوع

 نگری :همه جانبه -9

چنین به . همد که قابلیت کمی شدن داشته باشنددهقرار می مدنظر هایی رانتی سبب گرایش کمی که دارد ویژگیرزشیابی سا

 سبب ابزار و نحوه اجرای آن فقط متوجه سطوح پایین حیطه شناختی شده است که بسیاری از اهداف مهم و اساسی مورد

شناختی  ،مهارتی وشود و اهداف نگرشیتوجه می آموزابعاد مختلف دانش یابی توصیفی به؛ ولی در ارزشغفلت واقع شده است

نگری است. فرایندی از همه جانبه ، گرایش کیفی ومتعدد، تحلیل اطالعات ابزار . کاربردتأکید است همه به یک اندازه مورد

 ( 1831 ،)رستگار

 گیریبحث و نتیجه

 بقیه عناصر را به صورت غیر جایگاه خود خارج شده و پرورش از موزش ونظام آ عناصر سفانه ارزشیابی به عنوان یکی ازمتأ

جریان اجرا باید مداخله موثرکارکردی کرد. اما چنانچه  . برای اصالح نظام آموزشی درداده است قرار رکارکردی تحت تأثی

های روش و امحتو ،هانظیر هدفسایر عناصر برنامه درسی همزمان به  رزشیابی خالصه شود ویک عنصر مثأل ا در صرفأ مداخله
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آن را  ثیرخواهد بود اما تأ ثرمؤ ،این مداخلهچه  ؛ اگرتوجه کرد ارزشیابی به این عناصر منظر از صرفأ یا یادگیری توجه نکرد و

 (1831 ،)مهرمحمدی تر شدن نظام آموزشی دانست.دیجهت کارکر در توان الزاماانمی

یادگیری  ، بلکه ارزشیابی ازکندآن را کنترل می آموزان نظارت ویادگیری دانش ه تنها برای آموزشی است که نارزشیابی وسیله

 کاربردی کردن آن است.  ، افزایش کیفیت یادگیری ودهد. هدف مهم ارزشیابیافزایش می را

پرورش  آموزش و ، ارزشیابی توصیفی دررزشیابی جدید )توصیفی( اشاره شدها طور که به دو صورت ارزشیابی سنتی وهمان

های حوزه در ای راگسترده ی تعلیم و تربیت است که می خواهد تحوالت بنیادین وحوزه نوآورانه در ، رویدادی خجسته وایران

، به جای نگاه برخالف الگوهای رایج ارزشیابی ،کندتالش می ،ارائه الگوی کیفی ، باه ایجاد نماید. این نوع ارزشیابیمتعدد جامع

سپس  آموزان توجه کند وی درسی و آموزشی، به عمق وکیفیت یادگیری دانشازطریق توجه به معیارهای برنامه ،ینگرکمی

، معلم آن ، توجه به رویکردی است که درارزشیابی های توصیفی درروش وضعیت آنها ارائه نماید. منظور از تبیین و توصیفی از

های اساس شاخص به صورت مشروح بر با فنون متفاوت بررسی کرده و راآموزان دانش شده در تحوالت ایجاد تغییرات و

 رساند.آموز و والدین میپیش تعیین شده به اطالع دانش یا اهداف از پیشرفت و

 : منابع
ولین آموزش. ا پیشرفت فرایند ابزاری برای چالش یا ،فی(. ارزشیابی توصی1831، رسول )باداشیانیجمالی ؛واال، محمدرضارضایی -1

 مطالعات اجتماعی ایران. قم شناسی وروان حوزه علوم تربیتی و های نوین درالمللی پژوهشکنفرانس بین

 انتشارات آگاه :سنجش آموزشی. تهران گیری واندازه (.1830) اکبرسیف،علی -1

 ی. فصل نامه تعلیم و تربیت دوره ابتدای های مستمر درضعیت ارزشیابیسی وربر (.1831) ، مریمکاظمی محمدعلی؛ ،پرویز -8

 : انتشارات ققنوس(. تهران1831خواه )دوران قاجار. ترجمه: حقیقت گفتمان اصالح فرهنگی دو ، دین و(. آموزش1391) رینگر ،مونیکا -1

نامه صلمنظر ارزشیابی نظام آموزشی. ف بررسی نظام ارزشیابی تحصیلی ایران از و (. نقد1833) علیرضا ،حسنی، محمد؛کیامنش -1

  101 - 11ص  ،80شماره ،های آموزشینوآوری

 : انتشارات حضرت معصومه )س(مایش ملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. قم(. مجموعه مقاالت ه1831دیگران) باقرزاده و -9

 : انتشارات آذرپرورش. تهران آموزش و (. اصول سنجش در1833ناهید ) ،شفیعی -1

 دوران نشر :تهران های قدیم و جدید.فرآورده یادگیری روش رایند و(. سنجش ف1831سیف ) ،اکبرعلی -3

 نوشته : نشریادگیری. اصفهان-یاددهی (. همگامی ارزشیابی توصیفی با1833، حسین)مهرفرخ -3

 : انتشارات منادی تربیتخدمت آموزش. تهران (. ارزشیابی در1831طاهره ) ،رستگار -10

ایدئولوژی عملیاتی شده نظام آموزشی. خالصه مقاالت  آموزان یاهای دانشآموخته ارزشیابی از (. نظام1831) محمود ،مهرمحمدی -11

 همایش ارزشیابی تحصیلی 
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و  18آموزش عالی، شماره  ریزی دربرنامه نامه پژوهش وری الگوهای ارزشیابی آموزشی. فصل(. مبانی نظ1831) الهنعمت ،پورموسی -11

 111 -113، ص 11

 آموزان پسرسالمت روان دانش پیشرفت تحصیلی و ثیر ارزشیابی توصیفی بر(. تأ1831نفیسه ) ،فیجانی محمد و ،، فائزه؛ سیفیناطقی -18

  119 -113، ص 1مدیریت آموزشی، شماره  پژوهشی رهیافتی نو در -نامه علمیپایه چهارم ابتدایی. فصل
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