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  چكيده
سـوم  ي     پايـه  آمـوزان   عملكرد تحصيلي و اضطراب امتحان دانش      ي مقايسهپژوهش حاضر با هدف     

ابتدايي عادي شـهر اهـواز در       هاي     مدرسه آموزان  دانشابتدايي تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي با        
سوم ابتدايي در سـه     ي     پايه آموزان  دانش  آماري تحقيق،  ي جامعه. جام گرفت ان 1387-86سال تحصيلي   

ـ  گيري تصادفي چنـد مرحلـه      روش نمونه . بودندشهر اهواز   ) 4 و   2،  1 (ي ناحيه  150بـود و در كـل       ي  ي
 ي پرسـشنامه در ايـن تحقيـق از       .  مدرسـه در ايـن تحقيـق شـركت داشـتند           6سوم از   ي     پايه آموز دانش

گيري متغيرهاي مورد  زهاهاي پيشرفت تحصيلي رياضي و علوم براي اند         و آزمون  وازاضطراب امتحان اه  
 در سوم ابتداييي   پايهآموزان دانش تحصيلي كه بين پيشرفت ها نشان داد تحليل داده .مطالعه استفاده شد

 و  ؛ي وجـود دارد   معنـي دار  تفـاوت   ) يي توصيفي يا مالك نمره   (نوع ارزشيابي   با توجه به    رياضي  درس  
 ايـن الگـوي   .نـد ا  داشـته عملكرد بهتري در درس رياضي ، ارزشيابي توصيفي مشمول طرح  آموزان  دانش

 . نبـود معنـي دار   در درس علـوم سوم ابتـدايي ي   پايهآموزان دانشرابطه با پيشرفت تحصيلي    تفاوت در   
 ايـن تحقيـق     نتيجـه  .ثري نداشته است  ا در درس علوم     آموزان  دانش بر عملكرد    ارزشيابي توصيفي  يعني

ـ  توصيفي يا مالك نمره   (  با توجه به نوع ارزشيابي     آموزان  دانشبين ميزان اضطراب امتحان     نشان داد    ) يي
 آمـوزان  دانـش ميـزان اضـطراب امتحـان      ارزشيابي توصيفي در كاهش و؛ي وجود داردمعني دار تفاوت  

  .ثر مثبت داشته استامشمول اين طرح 
  

  . اضطراب امتحان و تحصيليپيشرفت، تكويني،  ارزشيابي توصيفي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 هاي كه از نهادهاي اجتماعي است و در جهت تحقق هدف(نظام آموزش و پرورش 

 ارزشيابي  لذا. باشد بي نياز و امتحانتواند از ارزشيابي  هرگز نمي)كند خاصي فعاليت مي

ارزشيابي . بازي كرده است  نقش مهميپيشرفت تحصيلي و امتحان از ديرباز در جوامع انساني

 ،شود  مي يادگيري محسوب-صيلي به عنوان جزيي جدا ناشدني از فرآيند ياددهيحپيشرفت ت

ريزي براي رفع اين مشكالت است  كه هدف آن كشف مشكالت آموزش و يادگيري و برنامه

  ). 1382احمدي، (

 و ايجاد تغيير ،شوربر اصالح آموزش و يادگيري هر ك اثرگذار هاي ترين عامل يكي از مهم

ي، اصالح و بهبود نظام سنجش و امتحان آن ي  يادگيري مدرسه-بنيادي در كيفيت تدريس

 - آموزشيهاي   هدفاز آنجا كه كيفيت هر نظام آموزشي، كارآمدي آن و نيل به. كشور است

 ي  لذا توجه به مقوله.شود  ميگيري تحصيلي معين اجتماعي، توسط نظام ارزشيابي و اندازه

ارزشيابي  اهميت خرده نظام سنجش و. نمايد  ميارزشيابي براي اصالح نظام آموزشي ضروري

در نظام آموزشي كشور ما تا حدي است كه برخي از كارشناسان و صاحب نظران، خرده نظام 

تغيير و اصالح نظام ي   بازدارندههاي ترين عامل را يكي از مهم ها  مدرسهسنتي امتحان و آزمون

بيان ) 1382(طور كه مهرمحمدي   در اين رهگذر همان).1381خلخالي، (دانند  ي مآموزشي

 اصالح نظام آموزش و پرورش تحليل اهايترين و كارسازترين مجرگذارثرايكي از  ستا داشته

  هاي تصريح شده و آرمانها   هدفي  در سايه،آموزان دانشهاي  و نقد نظام ارزشيابي از آموخته

بنابراين در صورت وجود يك نظام ارزشيابي صحيح و . است) ه درسيبرنام(نظام آموزشي 

منطبق با استانداردهاي ارزشيابي در هر نظام آموزشي، امكان اثربخشي و كارآيي آن نظام 

  .يابد  ميافزايش

 ي  دورهآموزان دانشهاي  ارزشيابي آموختههاي   مهمي در شيوههاياخير تغييري  در دهه

از آنجا كه آموزش ابتدايي نقش مهمي در نظام آموزشي هر كشور . تابتدايي صورت گرفته اس

در انجام اين امر . هاي آموزشي قرار دارد هاي اصلي نظام موضوعي   بهبود آن در زمره،دارد

 جهت ، به عنوان بازخوردآموزان دانشهاي  ارزشيابي آموختههاي  توجه به بهبودي شيوه

  ). 1382بازرگان، (از اهميت برخوردار است  انساني ي هاي توسعه دستيابي به هدف

   و به عنوان يك فعاليت پاياني ،در نظام آموزشي ايران تا به حال ارزشيابي جدا از آموزش
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 ولي .گرفت  مي و دانشجويان مورد استفاده قرارآموزان دانشو اغلب براي اختصاص نمره به 

. شود  ميهبود يادگيري محسوبامروزه به عنوان يك بخش ضروري آموزش براي افزايش و ب

ي است كه ي  پديدهآموزان دانش نظام ارزشيابي در جهت بهبود وضعيت يادگيري هايتغيير

هفتاد هجري شمسي ي  در ايران نيز در دهه. شود  مياهدهامروزه در اكثر كشورهاي جهان مش

ي يكي پيش روي نظام آموزشي، كيفيت آموزشهاي  شرايط جهاني و همچنين چالش اثر تحت

نمود كه تصميم گيرندگان نظام در   مي و ضروري؛اساسي نظام آموزشي شد يها  مسألهاز

از سوي ديگر نارضايتي از نظام ارزشيابي موجود در . له پاسخگو باشندأمواجهه با اين مس

 بر اين اساس نگاه تصميم گيرندگان متوجه .كامل شايع شده بودبطور تربيتي كشور هاي محفل

  . ايجاد اصالحات در آن شداين حوزه و

دره در ششصد و هفتاد پيرو اين توجه ويژه، شوراي عالي آموزش و پرورش طي رأي صا

 به معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي 30/8/1381 ي خود در مورخهي  و نهمين جلسه

به مقياس ) 0-20(وزارت آموزش و پرورش مأموريت داد تا در خصوص تبديل مقياس كمي 

در راستاي اين تغيير طرح .  مقطع ابتدايي اقدام نمايدآموزان دانشدر ارزشيابي ) توصيفي(كيفي 

 دوم ي  از نيمهارزشيابي توصيفي توسط گروه مطالعات دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي تهيه و

 اول ي  كالس پايه20 اجراي طرح پيش آزمايشي مقياس كيفي در عملدر 1381بهمن ماه 

اجراي  اين طرح بعد از.  تن از معلمان شروع شده است30مدرسه با كمك  10ابتدايي در 

در موزشي براي معلمان مجري طرح هاي آ طرح پيش آزمايشي و همچنين برگزاري پودمان

ابتدايي كشور بر روي  يها  مدرسه تاكنون در تعداد محدودي از1382 از مهرماه عمل

  ).1385حصارباني، (شود   مييشي اجرااول تا سوم به صورت آزماي   پايهآموزان دانش

 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در ي در دويست و نود و ششمين جلسه

هايي براي طرح آزمايشي ارزشيابي توصيفي پيشرفت تحصيلي   هدف12/6/1382 ي مورخه

ح روند اصال:  كه عبارتند از.اول تا سوم مقطع ابتدايي تصويب شده استي   پايهآموزان دانش

هاي   سطحهاي آموزش و يادگيري در كالس درس، افزايش ماندگاري ذهني، توجه به هدف

باالتر حيطه شناختي، تعميق يادگيري از طريق افزايش درگيري با تكاليف درسي، توجه به 

يادگيري و تأكيد بر -غيرشناختي، افزايش بهداشت رواني محيط ياددهيهاي  حيطههاي  هدف

راهكارهاي عملي . هاي درسي  به جاي تأكيد بر محتواي كتاب، پرورش آموزش وهاي هدف
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ارزشيابي :  عبارتند ازباالهاي  مورد توجه در طرح ارزشيابي توصيفي براي رسيدن به هدف

  ). 1382 حسني و كاظمي،(توصيفي ي  شيابي عملكردي، بازخورد و كارنامهتكويني، ارز

 در رويكرد جديد بر آن كالسي است كهديگري از سنجش ي  ارزشيابي عملكردي شيوه

هاي  ندها و فرآوردهدر ارزشيابي عملكردي فراي). 1382حسني و كاظمي، (شود   ميتأكيد

در اين نوع ارزشيابي، ). 1384سيف، (شوند   ميطور مستقيم ارزشيابي بآموزان دانشيادگيري 

واقعي  يها  مسألههاي حل گيري از مهارت  با استفاده از دانش قبلي خود و بهرهآموزان دانش

كنند   ميا توليد داده شده برخورد و پاسخ الزم رپرسشصورت فعال با مسأله، آزمون يا ب

هاي آموزشي هدايت شده  دريافتند كه كالس) 1999( و همكارانش 1كزفيو). 1377كيامنش، (

يي كه ها تري در مقايسه با كالس له قويأهاي حل مس  سنجش عملكردي از مهارتي به وسيله

  .شوند برخوردار هستند  نميبه اين روش هدايت

هاي تكميلي كه در طرح ارزشيابي توصيفي براي سنجش عملكرد  يكي از فعاليت

.  است2 كارپوشه، گيرد  مييادگيري مورد استفاده قرار- در جريان فرايند آموزشآموزان دانش

دانند كه   ميآموز ارهاي دانش هدفمندي از كي كار پوشه را مجموعه) 1992 (3آرتر و اسپاندل

. دهد  مي معين توضيحي ها، پيشرفت يا موفقيت تحصيلي او در يك يا چند زمينه درباره كوشش

 تر نشان  را بهتر و واقعيآموزان دانشپيشرفت ها  دارند كه كارپوشهحكايت  از آن ها پژوهش

االنه در رشد ابزارهاي  فعآموزان دانشهنگامي كه ). 2000، 5؛ اديجر1992، 4گريس(دهند  مي

 ي انتخاب و پيشرفت خود را در رسيدن به اينهايسنجشي مشاركت كنند براي خود هدف

بري، (هاي خود را ارزيابي كنند  گيرند تا توانايي  مي و همچنين ياد؛كنند  ميبررسي ها هدف

  ).1992، 7؛ تيرني1994، 6؛ پالسون و پالسون2003

شي در رويكرد ارزشيابي ي ديگر از راهكارهاي سنجتوصيفي يكي  استفاده از كارنامه

 و در آن ؛گرفته است تحصيلي، گزارش پيشرفت نام ي در اين طرح، كارنامه. باشد  ميتوصيفي

                                                 
1-  Fuchs & et al 

2-  portfolio 

3-  Arter & Spandel 

4-  Grace 

5-  Ediger 

6-  Paulson & Paulson 

7-  Tierney 
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 )باشد  مي0-20از مقياس ها   و نمرهها كه شامل فهرستي از نام درس(كمي ي  برخالف كارنامه

در حد (ي يها  توصيفي و در مقياس به شكل،  حذف شده و گزارش پيشرفت تحصيليي نمره

كاظمي و ( آمده است آموزان دانشاز وضعيت ) تر بيشانتظار، نزديك به انتظار و نيازمند تالش 

 كه استفاده از ،دهد  ميبررسي نظام ارزشيابي كشورهاي مختلف نشان). 1382 حسني،

رانسه روش در كشور ف. ي طوالني استي  توصيفي امري رايج و داراي سابقهي هكارنام

باالتر از استاندارد، مطابق با استاندارد و ( توصيفي هاي گذاري، استفاده از طيف عبارت نمره

  خام را شاملهاي ه كشورهاي جهان، كارنامه فقط نمرتر بيشدر . باشد  مي)ناسازگار با استاندارد

شود   ميابيها و نگرش كودك، توصيف و ارزشي ها، مهارت  و در آن تمامي فعاليت؛گردد نمي

  ). 1382محقق معين، (

پاياني از هاي  رويكرد جديد، كاهش اعتبار آزمونهاي   هدفيكي ديگر ازاين اساس،  بر

 هاي در نظام ارزشيابي سنتي، امتحان). 1382حسني و كاظمي، (باشد   ميطريق حذف نمره

قايي برنامه درسي،  آنها در نظام ارتي  و به وسيله؛يابند  ميياني اعتبار و اقتدار بسياريپا

 پاياني، هاي ملموس و آشكار امتحان يها  نتيجهيكي از. شود  مي تعيينآموزان دانشسرنوشت 

اند   به شكلي آن را تجربه كردهآموزان دانشتر  بيشايجاد اضطراب در فراگير است كه 

 بدنيهاي   به ارزيابي شناخت منفي، واكنشتر بيشاضطراب امتحان ). 1381الي، خلخ(

ي در ي  و به طبع نقش مخرب و بازدارنده.شود  ميمطلوب و افت عملكرد تحصيلي منجرنا

اضطراب ). 1975، 1ساراسون(كند   مي ايفاآموزان دانشسالمت رواني و وضعيت تحصيلي 

جدي براي نشان دادن عملكرد تحصيلي، اعتماد به نفس كلي و  يها  مانعامتحان عالوه بر ايجاد

دهد كه   ميها نشان برخي پژوهش). 1380ميرلوحي، (دهد   ميا كاهش رآموزان دانشتحصيلي 

، 2الب(ي وجود دارد معني دار منفي ي ابطه پيچيده رها بين اضطراب و عملكرد در تكليف

 خود نشان داد كه هر چه هاي هدر مطالع) 1378(خوش خلق ). 1373؛ ترجمه مسدد، 1984

تر باالي سر خود   را كم- تراكمي و نمرهبخصوص امتحان - امتحان ي ، سايهآموزان دانش

با توجه به اينكه در رويكرد  .دهند  مي عملكرد تحصيلي بهتري از خود نشان،احساس كنند

و ها   و در آن از روش؛شود  ميجديد، ارزشيابي بصورت مستمر و مداوم در طي زمان اجرا

                                                 
1-  Sarason 

2-  Ball 
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به عوض هايي فراگير  ني شود، نمره  ميابزارهاي سنجش كيفي و عملكردي متنوعي استفاده

 حاصل )كه همان آزمون پاياني سنتي است(منحصر بفرد و منفرد ي  اتكا به يك نمره

  . متعدد در طي زمان استهاي  ارزشيابي

اجراي طرح مذكور در مقطع ابتدايي  ه اصلي تحقيق آنست كه تا چه اندازموضوعلذا 

سوم ابتدايي تحت ي   پايهموزانآ دانش عملكرد تحصيلي و اضطراب امتحان  برشهرستان اهواز

ابتدايي عادي شهر اهواز  يها  مدرسهآموزان دانشبا در مقايسه ارزشيابي توصيفي  پوشش طرح

  ر داشته است؟اث
  

  تحقيق ي پيشينه
المللي است،  ارزشيابي توصيفي به عنوان رويكرد جديد كه برگرفته شده از تجارب بين

، 4؛ شپرد2002، 3؛ ترز2005، 2؛ بري2005، 1يگينزاست(مختلف بوده است هاي  هموضوع مطالع

 ؛ ارزشيابي و يادگيري مكمل يكديگر هستند.)1967 ،6؛ اسكريون1998، 5؛ بلك و ويليام2000

 اصطالح .شود  ميپافشاريو بر سنجش تكويني به عنوان ابزاري براي بهبود فرايند يادگيري 

درسي مطرح هاي  مربوط به تنظيم برنامه هاي  را براي اولين بار در بحث»ارزشيابي تكويني«

كه  در حالي-ارزشيابي تكويني را فرايند گردآوري اطالعات ) 1984 (7رنز و لهمانمه. كرد

آموز را افزايش   يادگيري دانشي ه تا بدين وسيله بتوان تجرب؛دانند  مي-يادگيري جريان دارد

ثري مثبت اتواند   ميزياد كيفيت دهد كه ارزشيابي تكويني با  مي پژوهشي نشانهايشاهد. داد

   ).1375؛ حيدري، 2004، 8وادل( داشته باشد آموزان دانشبر عملكرد تحصيلي و انگيزش 

استفاده از كارپوشه را به عنوان يك ابزار  اثر )1385، به نقل از رزم آرا، 2001 (9سيلز

 گروه آزمايش  نسبت به رياضيات در دوآموزان دانشيادگيري در پيشرفت تحصيلي و نگرش 

                                                 
1-  Stiggins 

2-  Berry 

3-  Teras 

4-  Shepard 

5-  Black & William 

6-  Scriven 

7-  Mehrnes & Lehman 

8-  Waddell 

9-  Seals 
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 آزمون پيشرفت هاي ه نشان داد كه دو گروه در نمرهنتيج. و گواه مورد بررسي قرار داد

 خرده مقياس پرسشنامه 6ي در معني دارهمچنين تفاوت . ي ندارندمعني دارتحصيلي تفاوت 

  . نگرش سنج نسبت به رياضيات بين دو گروه مشاهده نشد

به اين نتيجه رسيدند كه ) 2002 (2و باستن) 2000 (1هاس و آزبرن ديگري، ي در مطالعه

 بلكه در فرصت يا ،ارزشيابي تكويني نه تنها نوعي سنجش انتظار نهايي را در خود دارد

 3اولينا و ساليوان ي  لذا مطالعه.كند  ميمناسب به بهبود فرايند يادگيري كمكهاي  موقعيت

اهبردهاي سنجش كالسي بر ر اثر ررسيدر ب) 2001( سيلز ي  بر خالف مطالعه)2002(

تحقيق آنان در . متفاوتي دست يافتهاي   نتيجهبه آموزان دانشپيشرفت تحصيلي و نگرش 

 گروه ارزشيابي معلم، - ب، بدون ارزشيابي-الف( به سه گروه آزمايشي  راآموزان دانشخود، 

 داد كه در ه نشاننتيج. دكردن ارزشيابي معلم، تقسيم ي  به اضافه) گروه ارزشيابي شخصي-ج

 ي هاي ارزشيابي معلم و ارزشيابي شخصي به اضافه  در گروهآموزان دانش يكسان وضعيت

 همچنين . گروه بدون ارزشيابي كسب كردندهاي باالتري در مقايسه با ارزشيابي معلم، رتبه

 ارزشيابي معلم به توانايي خودشان براي اجراي ي  ارزشيابي شخصي به اضافهآموزان دانش

  .تري داشتند آزمايشي بطور مستقل در آينده اعتماد بيشتحقيق 

به ) 2003 (4ينگك.  نظم دهي بررسي گرديدموضوع ديگري در همين زمينه، هاي هدر مطالع

پنجم ي   پايهآموزان دانشسنجش تكويني بر نظم دهي شخصي و پيشرفت تحصيلي  اثر بررسي

 باور دارند كه سنجش آموزان دانش نشان داد اينها  يافته. ابتدايي در درس علوم پرداخت

همچنين يافته حاكي از . درس علوم مفيد استهاي  تكويني همراه با تأمل، براي يادگيري بازده

تواند براي يادگيري علوم و پرورش رفتار يادگيري   ميآن بود كه سنجش تكويني همراه با تأمل

  .وردآهايي را فراهم  خودنظم دهي حمايت

در يك تحقيق پيمايشي ميزان موفقيت پوشه كار را به عنوان ) 2005 ( و همكاران5االنگو

اين تر  بيشنشان داد    نتيجه.ابزاري براي يادگيري، از ديد گروهي از دانشجويان بررسي كردند

                                                 
1-  Hass & Osborn 

2-  Boston 

3-  Olina & Sullivan 

4-  King 

5-  Elango 
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 ي  تنها دغدغه؛دانشجويان اعتقاد دارند كه كارپوشه ابزار مفيدي براي افزايش يادگيري است

  .وش بودگير بودن اين ر آنان وقت

محمدي . مختلفي به دنبال داشته استهاي   نتيجهانجام شده در داخل كشور،هاي  همطالع

به اين  ، سوم ابتداييي  پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي بر عزت نفس  اثر بررسيدر ) 1384(

اند و  ي كه با روش توصيفي ارزشيابي شدهآموزان دانشنفس   بين عزتنتيجه رسيد كه

به عالوه . ي وجود دارددار معني تفاوت ،اند ي كه با روش سنتي ارزشيابي شدهانآموز دانش

 با يكديگر و با معلم در گروه تحت پوشش آموزان دانشمشاركت و فعاليت در كالس و تعامل 

اما نظم و انضباط آنها نسبت به گروه تحت پوشش ارزشيابي . تر بود ارزشيابي توصيفي بيش

  . تر بوده است سنتي كم

 10از اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در ) 1387( گزارش خوش خلق هنتيج

 مشمول طرح ارزشيابي آموزان دانشاستان كشور، حاكي از آن است كه در امال و خواندن، بين 

معني اول، دوم و سوم ابتدايي تفاوت هاي   غير مشمول طرح، در پايهآموزان دانشتوصيفي و 

ي بين دو گروه مشاهده شده معني دار در درس علوم و رياضي تفاوت ولي. ي وجود ندارددار

  .است

ي بين پيشرفت تحصيلي درس معني داردر پژوهشي نشان داد كه تفاوت ) 1385(رزم آرا 

 تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي در آموزان دانشرياضي و فارسي و اضطراب امتحان 

 و ارزشيابي توصيفي، در پيشرفت ؛داردعادي وجود  يها  مدرسهآموزان دانشمقايسه با 

  .تحصيلي و كاهش اضطراب امتحان آنها تأثيري مثبت داشته است

ارزشيابي توصيفي و سنتي بر اساس هاي   سبكي در پژوهشي به مقايسه) 1385(هي لشكرال

 نااز ديدگاه معلم) اخالقي، كارآوري، قابليت اجرا و دقت( ارزشيابي ي استانداردهاي چهارگانه

 ،نشان داد كه ارزشيابي توصيفي نسبت به ارزشيابي سنتي نتيجه .ابتدايي پرداخت يها درسهم

همچنين در بين استانداردهاي . تري با استانداردهاي ارزشيابي است داراي مطابقت بيش

  .دهد  ميترين ميزان مطابقت را با ارزشيابي توصيفي نشان  بيش»كارآوري« استاندارد ،چهارگانه

خارجي و داخلي، بيانگر آنست كه روش ارزشيابي توصيفي نه تنها هاي  ه مطالعدر مجموع،

تواند بر ابعاد روانشناختي و فردي  ثر بگذارد، بلكه مياآموز  تواند بر عملكرد تحصيلي دانش مي

 خوش آيندي براي آنان در محيط مدرسه به همراه داشته ي ثر گذاشته و تجربها نيز آموزان دانش
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كه، اجراي هر نوآوري آموزشي مستلزم توجه به شرايط علمي، فرهنگي و  ز آنجايياما ا. باشد

 لذا در ؛و محيط مدرسه استها   آموزشي و خانوادهي، اولياآموزان دانشآموزشي مربوط به 

  .  حاضر عملكرد روش ارزشيابي توصيفي در شهرستان اهواز بررسي شده استي مطالعه
  

  هدف تحقيق
ارزشيابي توصيفي بر عملكرد تحصيلي و  اثر  مشخص كردنپژوهش حاضركلي  هدف

  . بودسوم ابتدايي شهر اهواز ي   پايهآموزان دانشاضطراب امتحان 
  

  ي تحقيقها فرضيه

سوم ابتدايي تحـت پوشـش طـرح        ي     پايه آموزان  دانشبين پيشرفت تحصيلي     -1 ي فرضيه

عـادي شـهر اهـواز در درس     يهـا   مدرسهسوم ابتداييي   پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي با  

   .رياضي تفاوت وجود ندارد

تحـت پوشـش طـرح      سـوم ابتـدايي     ي     پايه آموزان  دانشبين پيشرفت تحصيلي     -2فرضيه  

عـادي شـهر اهـواز در درس     يهـا   مدرسهسوم ابتداييي   پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي با  

 .تفاوت وجود ندارد علوم تجربي

تحت پوشش طـرح  سوم ابتدايي ي   پايهآموزان  دانشراب امتحان    بين ميزان اضط   -3فرضيه  

عـادي شـهر اهـواز تفـاوت      يهـا   مدرسـه سوم ابتداييي   پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي با  

  .وجود ندارد

  

  شناسي تحقيق روش

  روش تحقيق

 محقق خارج است، لذا روش تحقيق اختيارآنجا كه در اين تحقيق دستكاري متغيرها از  از

ي كه در طرح آزمايشي آموزان دانشدر اين روش . استي ي  مقايسه-ضر از نوع طرح عليحا

ي كه آموزان دانش با ، هستند مشغول به تحصيل، مبتني بر ارزشيابي توصيفيآموزش و پرورش

  .اند  مقايسه شده،كنند  ميعادي تحصيل يها  مدرسهدر
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  گيري  و روش نمونهجامعه
كه در  تشكيل شده سوم ابتداييي   پايهآموزان دانش ي ليه ك آماري تحقيق حاضر،ي جامعه

با توجه به اينكه اجراي .اند ه در شهر اهواز مشغول به تحصيل بود1387-86سال تحصيلي 

 ي  ناحيه3 در شهر اهواز به 1387-86آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي 

 و 2اب نمونه با توجه به اينكه نواحي  لذا جهت انتخ،ابالغ گرديده است) 4 و 2، 1(آموزشي 

 ها هي مشمول طرح ارزشيابي توصيفي بودند، از هر يك از اين ناحي  مدرسه2 هر يك داراي 4

 ، نيز يك مدرسه كه تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي بود1 ي يهح و از نايك مدرسه

. دشتخاب  كالس بصورت تصادفي ان1سپس از هر مدرسه . بصورت تصادفي انتخاب شدند

 كالس كه مشمول 3 كالس دخترانه و در مجموع 1 كالس پسرانه و 2 آموزان دانشبنابراين 

 آماري اين ي  نمونه، آموزش و پرورش بودندي طرح ارزشيابي توصيفي در نواحي سه گانه

 ي انهپسر كالس 2 و ، دخترآموزان دانش كالس از 1به عالوه . پژوهش را تشكيل داده است

باشند، بر حسب پيشنهاد كارشناسان   نميعادي كه مشمول طرح ارزشيابي توصيفي يها مدرسه

فرهنگي، محيطي، تحصيلي و هاي  به دليل شباهت(ها  مقطع ابتدايي براي همتاسازي نمونه

ي اين پژوهش انتخاب ي  مقايسهي بصورت تصادفي به عنوان نمونه) آموزان دانشخانوادگي 

 چند  تصادفيگيري گرفته شده در اين تحقيق، روش نمونهگيري به كار  روش نمونه. شدند

  .باشد  مييي مرحله
  

  اطالعاتآوري   جمعابزار

 آزمون پيشرفت -1:  از ابزار زير استفاده شدها  دادهآوري   جمعدر اين پژوهش براي

.  اضطراب امتحاني  پرسشنامه-3.  آزمون پيشرفت تحصيلي علوم تجربي-2 .تحصيلي رياضي

  .ه شده استارايها  و پرسشنامهها  اطالعات الزم در مورد هر يك از اين آزموندر ادامه 
  

  پيشرفت تحصيلي رياضي و علومهاي  آزمون
 سوم ي  پايهآموزان دانشدر اين پژوهش براي سنجش پيشرفت تحصيلي رياضي و علوم 

حي طرا) 1385(پيشرفت تحصيلي رياضي و علوم كه توسط رضايي هاي  ابتدايي، از آزمون

آن  پرسش 29 كه ؛ داردپرسش 35  پيشرفت تحصيلي رياضيآزمون .شده است استفاده شد

رضايي براي تدوين . باشد  مي محدود پاسخپرسش 2 كوتاه پاسخ و پرسش 4يي،  چند گزينه
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ها و محتواي  اين آزمون، از جدول مشخصات به منظور برقراري تناسب بين هدفهاي  پرسش

هاي   اين آزمون را با استفاده از نظر سرگروههاي پرسشوي . دكتاب رياضيات استفاده كر

شناسي تربيتي و روان آزمايي  سوم ابتدايي، استادان و متخصصان رواني   پايهآموزشي رياضيات

رضايي .  تا از روايي محتوايي اين آزمون اطمينان حاصل نمايد، مورد بررسي قرار داداز نو

در پژوهش حاضر  . گزارش كرد88/0يات را برابر پايايي آزمون پيشرفت تحصيلي رياض

ضريب پايايي آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي 

آزمون  . به دست آمد25/0 تشريحي هاي پرسش و براي 52/0ي ي  چهار گزينههاي پرسش

 35در مجموع  كوتاه پاسخ و پرسش 6يي،  چند گزينهپرسش  29از  پيشرفت تحصيلي علوم

سوم ابتدايي تشكيل شده ي   پايهگيري پيشرفت تحصيلي درس علوم  به منظور اندازهپرسش

 پايايي آزمون رضايي. ه استوي فرايند مشابهي براي اعتباريابي اين آزمون نيز به كار برد. است

 ضريب پايايي آزمون ،در پژوهش حاضر .نمود گزارش 81/0برابر را پيشرفت تحصيلي علوم 

 چهار هاي پرسشپيشرفت تحصيلي علوم تجربي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي 

  . به دست آمد23/0سؤاالت تشريحي هاي  پرسش و براي 54/0ي ي گزينه

  

  آزمون اضطراب امتحان
  گيري اضطراب   براي اندازه1در اين پژوهش از مقياس اضطراب امتحان اهواز

   با استفاده از روش آماري ،مقياس اضطراب امتحان اهواز. استفاده شدها  امتحان آزمودني

آموزي،   دانشي  اضطراب امتحان بر روي يك نمونههاي ت براي سنجش عالمها تحليل عامل

اين مقياس يك . ساخته شد) 1375( توسط ابوالقاسمي، اسدي مقدم، نجاريان و شكركن

   و ؛باشد  مي ماده25 كه شامل ؛ كاغذي است- گزارشي و مداد-  خودي پرسشنامه

   را »هرگز، به ندرت، گاهي اوقات و اغلب اوقات«يكي از چهار گزينه  بايدها  آزمودني

   ؛شوند  ميگذاري  نمره3 و 2، 1، 0 هايرابه ترتيب بر اساس مقدها  گزينه. انتخاب نمايند

  . استزياد  اضطراب امتحان ي  در اين آزمون نشان دهندهزياد ي كه گرفتن نمره

 . خواهد بود75 به ترتيب صفر و ، فرد در اين آزموني ين حداقل و حداكثر نمرههمچن

   اضطراب امتحان از سه روش ي ابوالقاسمي و همكاران براي سنجش پايايي پرسشنامه

                                                 
1-  Ahwaz Test Anaxiety Scale 
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در اين پژوهش با استفاده از روش .  استفاده كردند)3 و تنصيف2، همساني دروني1بازآزمايي(

 و با 94/0، با استفاده از روش همساني دروني ضريب آلفاي 77/0ي همبستگ ضريب بازآزمايي

زاده هنرمند، ابوالقاسمي،  مهرابي.  به دست آمد89/0ضريب پايايي  استفاده از روش تنصيف

 همساني دروني، تنصيف و هاي طي پژوهش خود، ضريب) 1379(نجاريان و شكركن 

  . گزارش كردند91/0 و 92/0، 95/0ترتيب  اضطراب امتحان به ي بازآزمايي را براي پرسشنامه

 4براي ارزيابي اعتبار پرسشنامه، اين پرسشنامه به طور همزمان با آزمون اضطراب عمومي

)ANQ) ( ،به ) 1967(و مقياس عزت نفس كوپر اسميت ) 1375نجاريان، عطاري و مكوندي

س اضطراب عمومي مقياهاي  ضريب همبستگي بين نمره ).1384عالمه، (داده شد ها  آزمودني

همچنين ضريب همبستگي .  گزارش شد67/0 اضطراب امتحان براي كل نمونه ي و پرسشنامه

 گزارش -57/0 اضطراب امتحان براي كل نمونه ي مقياس عزت نفس و پرسشنامههاي  نمره

 ي براي بررسي اعتبار پرسشنامه) 1379(زاده هنرمند و همكاران  در پژوهش مهرابي. شد

 كه در ؛ گزارش شد71/0 از آزمون اضطراب پيشرفت استفاده و ضريب اعتبار ،اناضطراب امتح

  .باشد  ميدار معني =p 01/0سطح 
  

  روايي و پايايي ابزار تحقيق

 با استفاده از روش آلفاي ،در پژوهش حاضر ضريب پايايي آزمون اضطراب امتحان

 ي روايي پرسشنامه .ست آمد به د90/0 و در اجراي اصلي 93/0 مقدماتي ي كرونباخ در مرحله

ه  ب43/0 ابر برصورت گرفت و مقدار آن سازه اعتباريابي از روش  با استفادهاضطراب امتحان

  .دست آمد
  

  روش اجرا
   :پژوهش حاضر در چند مرحله اجرا شد

گروه  يها  مدرسه و،مشمول طرح ارزشيابي توصيفي يها  مدرسهشناسايي - اولي رحلهم

   آموزش و هاي ه استان و اداري  و اخذ مجوز الزم از پژوهشكده4 و 2 ،1 هاي هگواه در ناحي
  

                                                 
1-  test-retest 

2- internal consistency  

3-  split-half 

4-  Anxiety Questionnaire 
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   .باال يها  مدرسه براي مراجعه بهها هپرورش ناحي

سوم ابتدايي به صورت ي   پايهآموزان دانش نفري از 30 ي انتخاب نمونه - دومي مرحله

  .  اضطراب امتحاني  پرسشنامهآغازينتصادفي و اجراي 

 اين پرسشنامه و اجراي اصلي آن بر روي هاي ف نمودن اشكال برطر- سومي مرحله

  . انتخاب شده يها  مدرسهآموزان دانش

پيشرفت تحصيلي پس از هماهنگي با مديران و هاي   اجراي آزمون-  چهارمي مرحله

  . 1387 دوم ارديبهشت ماه سال ي آزمايش و گواه در نيمههاي  گروه يها  مدرسهمعلمان

ها  اطالعات به دست آمده، كد گذاري و تجزيه و تحليل دادهآوري   جمع-پنجمي   مرحله

  .آماري مناسبهاي  بر اساس روش
  

  ها روش تحليل داده
  . مستقل استفاده شده استtها در تحقيق حاضر از آزمون  به منظور تحليل داده

  

  هاي تحقيق يافته
 توصيفي و استنباطي در دو بخشها  حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي  در اين بخش يافته

  .شوند  ميهاراي

سوم ابتدايي تحت پوشش طرح ي   پايهآموزان دانشبين پيشرفت تحصيلي  -1 ي فرضيه

در درس عادي شهر اهواز  يها  مدرسهسوم ابتداييي   پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي با 

  .داردنتفاوت وجود رياضي 
  

آزمـايش و گـواه در آزمـون رياضـي بـا            هاي     گروه وزانآم  دانشهاي   ه ميانگين نمر  ي مقايسه . 1 جدول

   مستقلtاستفاده از آزمون 

  t df    متغير  آزمون رياضي
  سطح

  يدار معني
 34/24 ميانگين

  گروه آزمايش
  43/7  انحراف استاندارد

  22/21 ميانگين
  گروه گواه

  99/7  انحراف استاندارد

44/2 145 016/0 
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 از ميانگين تر بيش) 34/24( گروه آزمايش هاي ه، ميانگين نمر1دول هاي ج با توجه به داده

ي در دو گروه معني داربراي نشان دادن وجود تفاوت . باشد مي) 22/21(گروه گواه هاي  هنمر

  به دست آمده، معادلtدهد كه  دست آمده نشان ميه بي   نتيجه. استفاده شد مستقلtاز آزمون 

 ي  در نتيجه فرضيه.باشد  ميمعني دار >05/0pري تعيين شده  كه در سطح آما؛ است44/2با 

 بودن تفاوت معني داربا توجه به . شود  ميقبول ) تفاوتشتندا( و فرض مخالف آن ،صفر رد

آموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي در  توان نتيجه گرفت كه دانش  مي،ها ميانگين

  .اند ي داشتهتر بيشس رياضي پيشرفت تحصيلي عادي در در يها  مدرسهآموزان مقايسه با دانش

تحت پوشش طرح سوم ابتدايي ي   پايهآموزان دانشبين پيشرفت تحصيلي  - 2 ي فرضيه

در درس عادي شهر اهواز  يها  مدرسهسوم ابتداييي   پايهآموزان دانشارزشيابي توصيفي با 

 .داردنتفاوت وجود  علوم تجربي

  

 با استفاده   آزمايش و گواه در آزمون علوم     هاي     گروه آموزان  دانشهاي   هنمر ميانگين   ي مقايسه . 2جدول  

   مستقلtاز آزمون 

  t df    متغير  آزمون علوم
  سطح

  يدار معني
 90/24 ميانگين

  گروه آزمايش
  53/5  انحراف استاندارد

  74/24 ميانگين
  گروه گواه

  02/7  انحراف استاندارد

88./ 124 14/0 

  

و ميانگين ) 90/24(گروه آزمايش هاي  ه، ميانگين نمر2هاي جدول  اخصبا توجه به ش

معني براي نشان دادن اينكه آيا اين تفاوت از نظر آماري . باشد مي) 74/24(گروه گواه هاي  هنمر

 به tدست آمده حكايت از آن دارد كه ه ب نتيجه . استفاده شد مستقلt است يا نه، از آزمون دار

 .باشد  نميمعني دار>p 05/0 كه در سطح آماري تعيين شده ؛ است14/0ا دست آمده، معادل ب

آموزان  گيريم كه بين پيشرفت تحصيلي دانش نتيجه مي. شود ييد ميأدر نتيجه فرضيه صفر ت

عادي در درس علوم تفاوت هاي   مدرسهآموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي با دانش

  .ي وجود نداردمعني دار

  تحت پوششسوم ابتدايي ي   پايهآموزان دانشين ميزان اضطراب امتحان  ب-3 ي فرضيه
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عادي شهر اهواز تفاوت ها    مدرسهسوم ابتداييي   پايهآموزان دانش با ،ارزشيابي توصيفيطرح 

  .داردنوجود 

 ي گروه آزمايش در پرسشنامههاي  ه ميانگين نمرباال،جدول هاي  با توجه به شاخص

براي تعيين . باشد  مي)16/1(گروه گواه هاي  هتر از ميانگين نمر  كم)81/0(اضطراب امتحان 

دست ه ب ي  نتيجه.شد مستقل استفاده tسطح اختالف دو گروه در آزمون اضطراب از آزمون 

 كه در سطح آماري ؛ است- 86/3 به دست آمده، معادل با tدهد كه   نشان مي3آمده از جدول 

 قبول صفر رد و فرض مخالف آن ي  در نتيجه فرضيه.دباش مي معني دار >05/0pتعيين شده 

آموزان  توان نتيجه گرفت كه دانش ها مي  بودن تفاوت ميانگينمعني داربا توجه به . شود مي

عادي اضطراب  يها  مدرسهآموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي در مقايسه با دانش

  .اند تري داشته امتحان كم

 

 آمـوزان  دانـش اضـطراب امتحـان   هـاي   هنمـر  مستقل بـراي    tو تحليل آزمون    تجزيه   ي  نتيجه . 3جدول  

  آزمايش و گواه هاي  گروه

  t df    متغير  آزمون علوم
  سطح

معني 

  يدار
 81/0 ميانگين

  گروه آزمايش
  58/0  انحراف استاندارد

  16/1 ميانگين
  گروه گواه

  50/0  انحراف استاندارد

86/3- 148 001/0 

 

  گيري يجهبحث و نت
 بين پيشرفت تحصيلي رياضي ،دهد  مي نشان1 ي  به دست آمده براي فرضيههاي هنتيج

معني عادي تفاوت  يها  مدرسهآموزان دانش تحت پوشش ارزشيابي توصيفي با آموزان دانش

 .اند  مشمول اين طرح عملكرد بهتري در درس رياضي داشتهآموزان دانش و ؛ي وجود دارددار

 ي هش اثربخشي ارزشيابي تكويني و اراياين پژوه ي  نتيجهري همگام باهاي بسيا پژوهش

؛ 1385رضايي، (اند   در درس رياضي را تأييد كردهآموزان دانشبازخورد بر پيشرفت تحصيلي 

در پژوهشي نشان داد ) 1378(سپاسي ها  عالوه بر اين). 1385، خلق ؛ خوش1385رزم آرا، 
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بر معدل پايان سال تحصيلي ) سه بار در هر ثلث( متوسط تكويني به تعدادهاي  اجراي آزمون

  .زيادي دارد اثر  در درس رياضيآموزان دانش

 بين پيشرفت تحصيلي علوم ،دهد  مي نشان2 ي  به دست آمده براي فرضيههاي هنتيج

معني عادي تفاوت  يها  مدرسهآموزان دانش تحت پوشش ارزشيابي توصيفي با آموزان دانش

بر عملكرد تحصيلي ) يي توصيفي يا مالك نمره( در نتيجه نوع ارزشيابي .ردي وجود ندادار

 هماهنگ با) 1384(پژوهش كلهر  ي  نتيجه.ثري نداشته استا در درس علوم آموزان دانش

هاي   بين پيشرفت تحصيلي گروهمعني دار حاضر حاكي از عدم وجود تفاوت ي فرضيه ي نتيجه

  .  باشد  ميآزمايش و گواه

 بين ميزان اضطراب امتحان ،دهد  مي نشان3 ي  به دست آمده براي فرضيهي هنتيج

 و ارزشيابي توصيفي در ؛ي وجود داردمعني دار تفاوت  با توجه به نوع ارزشيابيآموزان دانش

 پژوهش .مثبت داشته است اثر  مشمول اين طرحآموزان دانشكاهش ميزان اضطراب امتحان 

 ارزشيابي توصيفي بر كاهش ،دهد  ميپژوهش حاضر نشان ي ه نتيجو همسو با) 1385(رزم آرا 

  .بوده است اثرگذار  مشمول اين طرحآموزان دانشميزان اضطراب امتحان 

آموزشـي مـورد    ي    يـك دوره  هـاي     از آنجا كه از طريق ارزشيابي تحصيلي، حاصـل تـالش          

هـاي    سـتي  و ضمن صدور مجوز ارتقـاي فراگيـران بـه سـطح بـاالتر، كا               ،گيرد  مي سنجش قرار 

اجـراي ارزشـيابي تحـصيلي    ي   الزم اسـت نحـوه    .دشو  مي احتمالي فرآيند آموزش نيز مشخص    

 آموزشي به صـورت عـادت در        هايامروزه ارزشيابي در مركز   .  علمي باشد  هاي همطابق با ضابط  

آيـد و     مي  ارزش كمي آن به صورت نمره در       .شود  مي ، طرح و تكثير   پرسش و به صورت     ،آمده

ي   كـه فلـسفه    در حـالي  . كنـد   مـي  ان را در گذراندن يا توقف آن درس تعيـين         سرنوشت فراگير 

هاي    و استفاده  ،ارزشيابي است ي    نتيجه وجودي ارزشيابي تحصيلي تنها يكي از موارد استفاده از        

آموز  از جمله تعيين كيفيت آموزشي در كالس در طول دوره، تعيين جايگاه هر دانش             (ديگر آن   

ي   ه تحـصيلي او، ارايـ     ي  مقايـسه بـا گذشـته      ت سـالم تحـصيلي و نيـز       در كالس در ميدان رقاب    

 نيـز بايـد مـدنظر       )يا ضعف تحصيلي در مفاهيم درسي     ها    بازخورد به فراگيران در مورد كاستي     

 و معلـم بـا   ، از ميزان پيـشرفت آنـان اسـت   آموزان دانشهدف از امتحان، آگاه كردن    .قرار گيرد 

تواند بـه    مياه كردن شاگردان از نقاط قوت و ضعف خود، امتحان و آگ   ي  نتيجه تجزيه و تحليل  

ي قوي ي آموز از پيشرفت خود نه تنها به عنوان انگيزه         آگاهي دانش . يادگيري بهتر آنان كمك كند    
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دانش آمـوز را نـسبت   ي  رود، بلكه عالقه  مي در جهت يادگيري به شمارتر بيشبراي كوشش و    

  . برد  ميه نفس او را باال و اعتماد ب،دهد  ميبه يادگيري افزايش

 آموز از نقـاط ضـعف خـود و راهنمـايي وي در جهـت اصـالح                 به عالوه آگاه كردن دانش    

 موجب خواهد شد كه او امتحان را نه به عنوان يك عامل تهديد كننـده،                ،يادگيريهاي    نارسايي

رزشيابي بايـد   در نظام ا  . كند، تلقي نمايد    مي بلكه به عنوان عملي كه به يادگيري بهتر وي كمك         

انجـام كـار و پيمـودن راه حـل و تـالش             ي    كار، بـه نحـوه    ي    به جاي بها دادن به نمره و نتيجه       

دهد، مورد توجه قـرار       مي هر ميزاني كه از خود فعاليت نشان      به   و   ؛آموز اهميت داده شود    دانش

  . دشو تا به درس و تحصيل عالقمند ،گيرد

بررسي گزارش همچنين  و ارج از كشور ين موضوع در داخل و خي گذشته ي مطالعه

گران نظام آموزشي كه به منظور  ديگر تحليلناظران طرح و نظر معلمان، مديران، والدين و 

 توصيفي –طوركلي طرح ارزشيابي كيفيه ببررسي اين پژوهش مطالعه شده، گوياي آنست كه 

مختلف هاي   سطحفي، عاط–اجتماعيهاي  از جمله توجه به ويژگي(آن هاي  با توجه به ويژگي

يادگيري، استفاده از ابزارهاي مختلف و متناسب، كاهش اضطراب و توجه به سالمت رواني، 

توجه به عملكرد، توجه به همه جانبه نگري و انعطاف در تعريف پيشرفت تحصيلي و سرانجام 

ها شيابي آن در ارز)آموزان دانشدرسي هاي  و معيارهاي تعليم و تربيت و برنامهها   هدفتوجه به

بر ا هكه محور اصلي آن(الگوهاي رايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  كه در مقايسه با ويژگي

 مبتني بر آموزان دانشوضعيت ديگر   كالس درس و عادي با توزيعآموزان دانش ي مقايسه

و معيارهاي هاي   هدفكاذب و غفلت ازهاي  و اضطرابها  رقابت است كه با خود هيجان

 با استقبال و توجه روبرو شده و به عنوان يك )و مواد درسي را به همراه داردها  اصلي برنامه

 .طرح ضروري و مهم تلقي و خوانده شده است

 كه هايي بر سر راه تحقيق وجود داشت  محدوديتها در اين پژوهش نيز مانند ديگر تحقيق

  :عبارتند از

، به اين علت كه طرح ارزشيابي  تحقيقي  نمونهآموزان دانش به دليل كم بودن تعداد -1

اين  ي  نتيجهشهر اهواز اجرا شده است، يها  مدرسهتوصيفي در تعداد بسيار محدودي از

  . مشابه تعميم دادهايتوان به مورد  نميتحقيق را

  پذيري اين  سوم ابتدايي، توان تعميمي   پايهآموزان دانش ي  اجراي تحقيق روي نمونه-2
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   .دساز  ميپژوهش را محدود

ي   پايهن عالقمند با حمايت سازماني به صورت طولي ازامحققشود  پيشنهاد ميدر خاتمه 

اول تا سوم اين طرح را مورد بررسي قرار داده و در طي اين سه سال عمق و دوام يادگيري را 

 در رابطه با وضعيت تحصيلي، روحي و رفتاري هايي الزم است تحقيق همچنين، .مطالعه نمايند

اند و اكنون در  سوم ابتدايي مشمول طرح ارزشيابي توصيفي بودهي   پايهي كه تاموزانآ دانش

  . مشغول به تحصيل هستند صورت گيرد)  چهارم و پنجمي پايه(باالتر هاي  پايه

  

  

  

  منابع

ساخت و ). 1375(ابوالقاسمي، عباس؛ اسدي مقدم، عزيزه؛ نجاريان، بهمن؛ شكركن، حسين 

سوم دوره ي   پايهآموزان دانشاي سنجش اضطراب امتحان در اعتباريابي مقياسي بر

 دوره سوم، سال سوم، شماره ،مجله علوم تربيتي و روانشناسي ،راهنمايي تحصيلي اهواز

  .61- 74، 4 و 3

جايگاه و نقش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در آموزش و ). 1382( غالمعلي احمدي،

 ، تهران،همايش ارزشيابي تحصيليالت اولين مجموعه مقا .يادگيري فرآيند مدار

  .انتشارات تزكيه

و كاربرد آنها در ارزشيابي ها  نو در سنجش آموختههاي  برخي شيوه. )1382(بازرگان، عباس 

همايش مجموعه مقاالت اولين  ، در دوره آموزش عموميآموزان دانشعملكرد 

  . انتشارات تزكيه، تهران،)65-81ص  (ارزشيابي تحصيلي

، )1373(، ، ترجمه سيد علي اصغر مسددزش در آموزش و پرورشانگي). 1984 (بال، ساموئل

  . دانشگاه شيرازشيراز،

 شماره ،مجله پيوند ،راهبردهايي براي پيشگيري از اضطراب امتحان). 1379( اسماعيل ،بيابانگرد

4.  

   ،از آرمان تا واقعيت: الگوي تحصيلي ارتقاي خود به خود تحصيلي). 1382(حسني، محمد 
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 انتشارات  تهران،،)113-133صص  (زشيابي تحصيليمجموعه مقاالت اولين همايش ار

  .تزكيه
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 ،)مرحله سوم (1384-85صيلي ابتدايي برخي از مناطق آموزشي كشور در سال تح

  . گزارش پژوهشي، پژوهشكده تعليم و تربيتتهران،

 اضطراب امتحان اثرات ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي و). 1385(رزم آرا، صمد 

پايان نامه . 1384-85دوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ي   پايهآموزان دانش

  .رانكارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور ته

-هاي شناختي، عاطفي و رواني ارزشيابي توصيفي بر ويژگي اثر ).1385(رضايي، اكبر 

رساله . 1384-85سوم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ي   پايهآموزان دانشحركتي 

  .دكتري، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
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ي بر پيشرفت تحصيلي ارزشيابي تكويني و ارزشيابي پايان اثر مقايسه). 1378(سپاسي، حسين 
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ح پيش آزمايشي طرح ارزشيابي ارزشيابي اجراي طر). 1382(محقق معين، محمدحسن 
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  .پرورش
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  .دانشگاه الزهرا تهران
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سوم، سال  دوره ،شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز مجله علوم تربيتي و روان ،هوش

  .55-72، 2 و 1هفتم، شماره 
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