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Abstract

چکيده

The purpose of this study is to compare
descriptive and traditional evaluation methods
based on quartet evaluation standards (utility,
propriety feasibility, and accuracy) from the
viewpoint of elementary school teachers in
Tehran city. In order to achieve this aim, and
besides the review of literature, opinions of
all teachers (40 persons) in executive schools
of descriptive evaluation project were
gathered
through
researcher-made
questionnaire. The results of data analysis
show that descriptive evaluation adjusts better
to evaluation standards. In addition, among
the mentioned standards, the efficiency
standard represents more adjustments than
feasibility
standards
with
descriptive
evaluation.

ٍ ّسف ايي پژٍّص همايسِ ضٍشّاي اضظضياتي تَصيفي
،سٌتي تط اساس استاًساضزّاي چْاضگاًِ اضظضياتي (اذاللي
 لاتليت اخطا ٍ زلت) اظ زيسگاُ هؼلواى هساضس،واضآٍضي
 ػالٍُ تط، تطاي ًيل تِ ايي ّسف.اتتسايي ضْط تْطاى است
 ًفط) زض هساضس40(  ًظطات وليِ هؼلواى،هغالؼات ًظطي
هدطي عطح اضظضياتي تَصيفي اظ عطيك پطسطٌاهِ هحمك
 زازُّاي خوغآٍضي ضسُ ًطاى.ساذتِ خوغآٍضي ضسُ است
ِ اضظضياتي تَصيفي ًسثت ت،هيزّس وِ اظ زيسگاُ هؼلواى
اضظضياتي سٌتي هغاتمت تيطتطي تا استاًساضزّاي اضظضياتي
 استاًـساضز، ّنچٌيي زض هياى استاًساضزّاي هصوَض.زاضز
واضآٍضي ًسثت تِ استاًساضز لاتليت اخطا هغاتمت تيطتطي ضا تا
 ٍلي سايط استاًساضزّا تفاٍت،اضظضياتي تَصيفي ًطاى هيزّس
.هؼٌازاضي تا يىسيگط ًساضًس
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مقدمه

زض خْاى اهطٍظ تحَالت ضگطف زض ػلَم هرتلف ٍ ظَْض
زيسگاُّاي ًَيي پيطاهَى هسائل اختواػي ،سياسي،
التصازي ٍ فطٌّگي سثة ضسُ است وِ ضاّثطزّا ٍ
ضٍشّاي آهَظضي ٍ اضظضياتي زسترَش تغييط ضًَس.
ويفيت هغلَب ًظامّاي آهَظضي ًمص تؼييي وٌٌسُاي زض
پيططفت التصازي ،اختواػي ،فطٌّگي ٍ تَسؼِ پايساض
وطَضّا زاضًس ٍ السام تطاي تْثَز آى هستلعم ايداز
زگطگًَي زض تطًاهِّاي زضسي ،فطايٌسّاي ياززّي ـ
يازگيطي ٍ ضيَُّاي اضظضياتي آهَذتِّاست .زض ايي هياى
اضظضياتي اظ پيططفت تحصيلي زاًصآهَظاى يىي اظ ػٌاصط
هْن ٍ اساسي تطًاهِّاي زضسي ٍ ًظامّاي آهَظضي ٍ
پطٍضضي خْاى تِ ضواض هيضٍز .آى چِ ضطٍضت تَخِ تِ
ًظام اضظضياتي ضا زض ايي ًظام آضىاض هيساظز ٍخَز
هطىالتي است وِ تِ اضظضياتي هَخَز زض هساضس ًسثت
زازُ هيضَز (حسٌي ٍ واظوي.)1382 ،
اذيطاً تالشّاي هطتَط تِ پاسدگَيي ًظامّاي آهَظضي تط
خوغآٍضي ،تحليل ٍ استفازُ اظ ًتايح اضظياتي زاًصآهَظاى خْت
تْثَز آهَظش هتوطوع ضسُ است .تسيي هٌظَض هساضس
ضٍشّايي ضا خْت اضظياتي خستدَ هيوٌٌس وِ تتَاًٌس اعالػات
وافي ضا زضتاضُ ػولىطز ٍالؼي زاًصآهَظاى فطاّن ًوايٌس .زض
پاسد تِ ايي اهط ًظام اضظياتي خسيسي ضىل گطفتِ است.
(هلي تلَ ،ضَيس ٍ سطيسي )Militello, Schweid & Sireci, 2010

چاضچَب ٍ هثاًي ًظطي ًظام اضظضياتي سٌتي تحت
تأثيط ضٍاىسٌدي والسيه ٍ هىتة ضٍاًطٌاسي ضفتاضگطايي
يا تساػيگطايي ضىل گطفتِ است .سالّاست وِ واضوطز ايي
ًظام اضظضياتي هَضز تطضسي ٍ تأهل زاًطوٌساى ٍ هطتياى
ٍالغ ضسُ تا ًماط ضؼف ٍ آسية ظاي آى ضٌاسايي گطزز.
تساٍم ايي ًمسّا ٍ تطٍظ ضؼفّاي خسي ايي ًظام تِ ًَػي
هَخثات ضٍيگطزاًي اظ آى ضا فطاّن ًوَزُ است .ايي خطياى
هَخة ضسُ است تا خستدَي ضٍيىطزّاي تسيل اضظضياتي
تحصيلي اظ خولِ ضٍيىطز ويفي ٍ تَصيفي زض زستَض واض
لطاض گيطز (حسٌي .)1384 ،ضٍشّاي سٌتي ٍ خسيس
اضظضياتي اظ زيسگاُّا ٍ فلسفِّاي هتفاٍتي تطذَضزاضًس.
ّويي ذاستگاُّاي هتفاٍت تٌيازي ٍ فلسفي است وِ
هَخة تفاٍتّاي ضٍضي ،ضاّثطزي ،ولي ٍ خعئي ضسُ ٍ

هيضَزّ .واى عَض وِ اضاضُ ضس اضظضياتي سٌتي تا حس
ظيازي هثتٌي تط هىتة ضٍاىضٌاسي ضفتاضگطايي ٍ
ضٍاىضٌاسي تدطتي است ،ليىي اضظضياتي تَصيفي اظ زيسگاُ
ضٍاىضٌاسي ضٌاذتي ًطأت گطفتِ ٍ هىاتة تحَلي ٍ اًساًي
ضٍاىضٌاسي اغلة تغصيِ وٌٌسُ آى ّستٌس (فطهْيٌي
فطاّاًي.)1382 ،
زض سالّاي اذيط ًظام اضظضياتي سٌتي اًتمازات
گًَاگًَي ضا تِ ّوطاُ زاضتِ ٍ ّويي اهط هَخة گطايص
ًظام آهَظضي تِ ضٍيىطزّاي ًَيي اضظضياتي ضسُ است .اظ
خولِ ايي وِ اضظضياتي سٌتي ،سٌدص ٍ اًساظُگيطي ضا
آذطيي حلمِ ظًديطُ فطايٌس آهَظش تلمي ًوَزُ ٍ آى ضا هْط
ذاتوِ واض تـِ ضواض هيآٍضز ٍلي اضظضياتـي تـَصيفـي
(تىَيٌي) سٌدص ضا حلمِ هياًي ٍ ٍاسظ آهَظش ٍ
يازگيطي زض ًظط گطفتِ ٍ تط اساس تاظذَضز حاصل اظ آى تِ
اصالح ٍ تغييط ساذتاض آهَظشً ،ياظسٌدي ،تطًاهِضيعي،
اخطاي فطايٌس آهَظش ٍ اضظياتي هيپطزاظز ٍ اساساً تِ ّويي
هٌظَض عطاحي ٍ اضائِ ضسُ است.
ضٍشّاي سٌتي ٍ آظهَىّاي ضايح اًساظُگيطي تِ زليل
ٍيژگي ايستا ٍ هحافظِواضاًِ ذَز ًويتَاًٌس تأثيط لاتل
هالحظِاي زض تْثَز تسضيس ٍ پيططفت ٍضؼيت تحصيلي
ضاگطز زاضتِ تاضٌس ٍ زيگط آى وِ فطز ضا ووتط اظ آى چِ
ّست ٍ تسياض ووتط اظ آى چِ هيتَاًس تاضس تطآٍضز هيوٌٌس
ٍ لسضت پيصتيٌي ضؼيفي زاضًس (لغفآتازي .)1382 ،اظ
زيگط اًتمازات ٍاضز تط آظهَىّا ٍ ضٍشّاي سٌتي اضظياتي
ًازيسُ گطفتي تفاٍتّاي فطزي زض يازگيطي ٍ سٌدص،
تأويس ٍ توطوع تط سٌدص سغَح پاييي ّسفّاي آهَظضي
ٍ ضٌاذتي ،يىساىى گطي ٍ ّوساى ساظي فطاگيطاى تا
استؼسازّاي هتفاٍت ،يازگيطي ٍ سٌدص حافظِ تِ خاي
يازگيطي زض حس تسلظ ٍ سٌدص ػولىطز ٍ غيطُ است
(فطهْيٌي فطاّاًي.)1382 ،
اضظضياتي سٌتي تِ زليل ايداز اضغطاب ،تٌص ٍ ًاواهي
زض زاًصآهَظاى ،افسطزگي ٍ آسيةّاي ضٍاًي افطاز خاهؼِ ضا
سثة ضسُ است .ايي ًَع اضظضياتي تِ ػلت اًحطاف زض
ّسفّاي آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ذالصِ ًوَزى آى زض زاًص
اًسٍظي صطف ٍ اًتمال اعالػات ٍ هْاضتّا ٍ ّوچٌيي
ًازيسُ گطفتي ضضس ػاعفي ،اختواػي ،خسواًي ٍ حتي
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هْاضتّاي ػمالًي ،چاضچَبگطايي ٍ تأويس تط ًتايح هاًغ
تمَيت فطايٌسّاي هْوي چَى تفىط ٍ ذالليت زض
زاًصآهَظاى ايي ًظام ضسُ ٍ ها ضا تِ سوت خاهؼِاي تسٍى
اتساع سَق زازُ است .وٌتطل تيطًٍي لسضت اًتراب افطاز ضا
واّص زازُ ٍ آًْا ضا ًياظهٌس اًگيعُّا ،پازاشّا يا تٌثيِّاي
تيطًٍي وطزُ است .تٌاتطايي زاًصآهَظ ووتط فطصت يا اًگيعُ
پطزاذتي تِ هغالؼات زض ظهيٌِ ػاللِ ذَز ٍ ذاضج اظ
چاضچَب ضا اهتحاًات پيسا هيوٌس (حسٌي ٍ واظوي،
.)1382
اظ عطفي اضظضياتي تَصيفي ًيع تا ضؼفّايي چَى؛ ػسم
آگاّي هؼلواى اظ ضيَُ اخطاي آىٍ ،خَز اتْاهات زض اضائِ
واضًاهِ ٍ چگًَگي ثثت ٍ تحَيل آى تِ اٍلياءٍ ،لتگيط تَزى
تِ زليل تٌَع اتعاضّا ،ػسم تٌاسة تا حدن وتاب زضسي،
واّص اًگيعُ ٍ تيتَخْي تِ يازگيطي ،اهىاى لضاٍت
سغحي هؼلواى ٍ غيطُ ّوطاُ است .ايي هَاضز ًطاى هيزّس
وِ ّط زٍ ًَع ضٍش اضظضياتي اظ ضؼفّا ٍ واستيّاي
گًَاگًَي ضًح هيتطًس ٍ ًياظهٌس اتراش ضّيافتي ًَ زض
اضظضياتي است .ايي ضّيافت ضا هيتَاى زض ًمص ٍ اّويت
استاًساضزّاي چْاضگاًِ اضظضياتي خستدَ وطز تا ايي وِ
هؼلَم ضَز وسام يه اظ ضٍشّاي اضظضياتي هغاتمت
تيطتطي تا استاًساضزّاي هصوَض زاضًس .زض ايي پژٍّص سؼي
تط آى است تا ضوي همايسِ زٍ ًَع ضٍش اضظضياتي تط اساس
استاًساضزّاي چْاضگاًِ ،هيعاى تغاتك آًْا ضا تا ايي
استاًساضزّا هطرص وطزُ تا تتَاًس ضاٌّواي ذَتي تطاي
وسة اعويٌاى اظ ضٍش هغلَب اضظضياتي تحصيلي زض
هساضس تاضس.
هطٍضي تط هثاًي ًظطي ٍ پيطيٌِ پژٍّص ًطاى هيزّس
وِ اظ ظهاًي وِ هساضس پايِتٌسي ٍ ،تِ خاي هساضس يه
والسِ ،والسّايي تا گطٍُّاي ّوگي تأسيس ضسًس،
هَضَع ًحَُ اضتماي آىّا تِ والسّاي تاالتط هغطح گطزيس.
ايي اهط حسٍزاً زض هياًِ لطى ًَظزّن اتفاق افتاز .زض آى
ٌّگام هيعاىّا ٍ استاًساضزّاي هططٍط ٍ غيط لاتل اًؼغافي
ٍخَز زاضت وِ اضتماي زاًصآهَظاى تط ّواى اساس صَضت
هيگطفت .تِ تسضيح هَضَع تىطاض پايِ تا ّسف اضائِ فطصت
اضافي تِ زاًصآهَظاى ضؼيف تطاي افعايص زاًص ذَز ٍ يا
وسة اضتما هغطح گطزيس ٍ تَخِ پژٍّطگطاى ضا تِ ذَز

خلة ًوَز .زض سالّاي زِّ  1930تا تَخِ تِ تغييط ًگطش
ًسثت تِ هاّيت آهَظش ،تحصيل ٍ ضٍاىضٌاسي زاًصآهَظ،
ايسُ اضتماي ذَز تِ ذَز ) (Automatic Promotionعطح ضس
وِ زض آى وَزواى تِ عَض خوؼي تِ ّوطاُ ّوساالى ذَز تِ
والس تاالتط اضتما هييافتٌس .زض سالّاي زِّ  1990الگَي
اضتماي ذَز تِ ذَز زض آهطيىا تِ چالص وطيسُ ضس ،ايي واض
هَخة عطح هثاحث خسي زض هحافل ػلوي تطتيتي ايي
وطَض گطزيس .تطزيسّاي خسي زضتاضُ الگَي اضتماي ذَز تِ
ذَز اظ سالّاي  1970هَخة ضس تا تسياضي اظ اياالت
آهطيىا ػوالً اظ اضتماي ذَز تِ ذَز ضٍي گطزاًسُ ٍ تِ زًثال
ضىل سَهي اظ ضيَُ اضتما تاضٌس ،تطذي ّن تىطاض پايِ ضا
خايگعيي آى ًوَزًس .ايي زض حالي تَز وِ ّيچ پژٍّطي اظ
تىطاض پايِ تِ ٍيژُ زض سِ سال ًرست اتتسايي حوايت
ًويوطز (استايٌط .)Steiner, 1990
اًگيعُ اساسي تطاي ضٍيگطزاًي اظ الگَي اضتماي ذَز تِ
ذَز ،هسألِ استاًساضزّاي آهَظضي ضا تِ ّوطاُ زاضت.
خطياًي وِ تِ ضست زض فضاي آهَظضي آهطيىا ٍ تطذي
وطَضّاي زيگط خلَُ وطزُ تَز .ايي خطياى تحت ػٌَاى
ًْضت استاًساضزّا ) (Standards Movementپا تِ ػطصِ
گصاضت ٍ تِ زًثال ضاُ حل ػولي تطاي افت آهَظضي
وطَضّا تَز .ساتمِ ايي عطح زض تطذي اظ وطَضّا حسالل تِ
سال  1930تاظ هيگطزز وِ تا ػٌَاى اضتماي ذَز تِ ذَز
هغطح گطزيس .زض ايطاى ًيع ايي عطح زض سال  1334تِ اخطا زض
آهس ،اها پس اظ هستي تسٍى آى وِ زاليل ثثت ضسُاي زاضتِ
تاضس ،زچاض تَلف ضس (ضْثاظي.)1381 ،
تِ عَض ولي زض وطَض ها فطايٌس سٌدص ٍ اضظضياتي
تٌْا تط اضظياتي هدوَػي يا ًْايي استَاض تَزُ است وِ زض
پاياى زٍضُ آهَظش تِ هٌظَض تطريص هيعاى پيططفت
تحصيلي زاًصآهَظاى ٍ اًدام ًوطُگصاضي صَضت هيگيطز.
زض ايي ضٍش تواهي تالش هؼلن ،زاًصآهَظ ٍ ول ًظام
آهَظضي هؼغَف تِ آظهَىّاي ًْايي ٍ ًوطُ آًْا است ٍ
ًتيدِ ّوِ تالشّا زض يه ػسز يه يا زٍ ضلوي ذالصِ
هيضَز (تٌياسسي .)1384 ،تط ّويي اساس تِ هٌظَض
خلَگيطي اظ آثاض سَء ٍ تثؼات ياز ضسُ ًظام اضظضياتي
هَخَز ،زفتط اضظضياتي تحصيلي ٍ تطتيتي تا ضؼاض «اضظضياتي
زض ذسهت تؼلين ٍ تطتيت» ٍ تا ًگاُ تِ آذطيي ضٍيىطزّاي
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خسيس زض ًظام اضظضياتي زًيا زض سال  1381عطح اضظضياتي
تَصيفي ضا تسٍيي ٍ تِ ضَضاي ػالي آهَظش ٍ پطٍضش
پيطٌْاز زاز .عطح هصوَض زض هَضخ  81/8/30تصَيةٍ ،
همطض گطزيس تا زض سِ پايِ اٍل ،زٍم ٍ سَم اتتسايي ّط
زاًصآهَظ پس اظ يه سال حضَض زض يه پايِ تحصيلي تِ
پايِ تحصيلي تاالتط اضتما ياتس .پس اظ آى تِ زليل تأويس
تط ايي ًَع اضظضياتي ،زض تاضيد  1383/6/3استوطاض اخطاي
آظهايطي اضظضياتي تَصيفي زض زٍضُ اتتسايي تِ تصَية ضَضاي
ػالي آهَظش ٍ پطٍضش وطَض ضسيس .زض هَضخ  1387/4/18تا
تصَية ضَضاي ػالي آهَظش ٍ پطٍضش همطض گطزيس تا عطح
اضظضياتي تَصيفي (ويفي) زٍضُ اتتسايي زض سال تحصيلي  88ـ
 1387زض آى زستِ اظ هساضسي وِ ضطايظ ٍ اهىاًات الظم ضا

سٌتي اتراش ضسُ ٍلي زاضاي ٍيژگيّايي است وِ تا
ٍيژگيّاي ضٍيىطز سٌتي تفاٍتّاي لاتل هالحظِاي زاضز.
زض خسٍل ( )1تطذي اظ ٍيژگيّاي آًْا تا ّن هَضز همايسِ
لطاض گطفتِ است:
استاًساضزّاي اضظضياتي )(Evaluation Standards
ضاهل هدوَػِاي اظ اصَل ٍ هالنّاي هَضز تَافك
هترصصاى ٍ زست اًسضواضاى اضظضياتي آهَظضي است وِ زض
صَضت تِ واضگيطي آًْا ،اضتماي ويفي سٌدص پيططفت
تحصيلي ضا زض خْت تحمك اّساف آى سثة هيضَز.
استاًساضزّاي سٌدص پيططفت تحصيلي ضا هيتَاى تِ چْاض
زستِ ٍ ّط زستِ ضا تِ چٌس هؤلفِ عثمِتٌسي وطز (گاليه
ساى .)Gullickson, 2001

خسٍل 1ـ همايسِ ٍيژگيّاي اضظضياتي سٌتي ٍ خسيس
مؤلفهها

ويژگيهای ارزشیابي سنتي

ويژگيهای ارزشیابي جذيذ (توصیفي)

غايت ٍ ًْايت

توزکش تز هسؤٍليت ٍ پاسخگَيی

توزکش تز تْثَد ٍ پيطزفت

هاّيت اّذاف

توايل تِ اّذاف هجشا ٍ هٌفزد سطح پاييي

هاّيت تکاليف

گزايص تِ تکاليف ساختارهٌذ ٍ هحذٍد

رٍشّای هتؼذد ٍ هتٌَع تِ ٍيژُ تاس پاسخ

ضزايط اجزا

اس ًظز سهاى تِ صزفِ است

در هَاردی سهاى تزاست

هجوَػِ اّذاف هتحذ ٍ يکپارچِ اس تزٍىدادّای
سطح تاال

هؼوَالً تَسط فزاگيز ساختِ هیضَد تِ ػالٍُ
هاّيت پاسخ

پاسخّای ثـاتت ٍ اس پيـص تؼييـيضذُ ،اًتخاتـی (
چٌذگشيٌِای )

پاسخّای
ضفاّی ،فزايٌذی ،کتثی ،تزٍىدادی ٍ هطاّذُ
ػولکزد

ًوزُگذاری ٍ
گشارشدّی

رٍشّای ػيٌی ،هاضييّای ًوزُدّی ٍ ًوزات قاتلفْن
تزای ّوِ

هوکي است پيچيذُ تاضذ ٍ چٌذ تؼذی

اػتثار ( پايايی)

تقزيثاً ّويطِ در سطح تاالست

آهَسش ٍ کارٍرسی هیتَاًذ تِ حذ قاتلقثَل تزسذ

ّشيٌِ

در حذ هتَسط ٍ ًزهال است

هوکي است خيلی تاال تاضذ

فطار ٍ اضطزار تز

هوکي است فطار ضکٌٌذُ تاضذ تِ ٍيژُ در آسهَىّای

آسهَدًی

سزًَضتساس ٍ ًْايی

تزس ٍ اضطزاب کن است

(تا اقتثاس اس پيي 2003 ،تِ ًقل اس فزاّاًی)1381 ،

زاضًس اخطا ضَز ٍ پس اظ ضفغ ًاضسايي ّاي هَخَز اظ سال
تحصيلي  89ـ  1388زض وليِ هساضس اتتسايي وطَض هَضز اخطا
لطاض گيطز.
ٍالؼيت آى است وِ ضٍيىطز ًَيي اضظضياتي تا ًگاّي
هتفاٍت اظ ضٍيىطز سٌتي تِ زًثال اضظياتي فطاگيطاى است .تا
ايي وِ ايي ضٍيىطز تِ هٌظَض ضفغ ًاضساييّاي ضٍيىطز

 -1استتتانذاردهای اقي تتی و تتانونی

(Utility

) :Standardsاستاًساضزّايي ّستٌس وـِ تـا زض ًظـط گـطفتي
هــَاظيي لــاًًَي ٍ اصــَل اذاللــي ،پيطــطفت تحصــيلي
زاًصآهَظاى ضا اضظضياتي هـيوٌٌـس تـِ گًَـِاي وـِ خاًـة
ػسالت ،حطهت ،سالهت ٍ تْساضت ضٍاًي زاًصآهـَظ ٍ ّوـِ
وساًي وِ اظ سٌدص تأثيط هيپصيطًس ،هطاػات ضَز.
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 -2استانذاردهای کارآوری و سودبخطی (Proprity

) :Standardsتط اساس ايي استاًساضزّا ،زض فطايٌس ياززّي ـ
يازگيطي تايس تِ گًَِاي اظ پيططفت تحصيلي زاًصآهَظاى
اضظضياتي تِ ػول آيس وِ ًتايح آى هفيس ٍ سَز ترص تَزُ ٍ
تتَاى اظ آى استفازُ تْيٌِ تِ ػول آٍضز.
 -3استتتانذاردهای ابلیتتر ا تتزا

(Feasibility

) :Standardsاستاًساضزّايي ّستٌس وـِ پيطـطفت تحصـيلي
زاًــصآهــَظاى ضا تــِ صــَضتي ٍالــغ تيٌاًــِ تــا تَخــِ تــِ
هحسٍزيتّا ٍ اهىاًات هَخَز هَضز سٌدص لطاض هيزٌّس.
 -4استتتتتتانذاردهای د تتتتتر و صتتتتت ر
) :(AccuracyStandardsاســتاًساضزّايي ّســتٌس وــِ ًتــايح
اضظضياتي اظ پيططفت تحصيلي ٍ ػولىطز ٍالؼي زاًصآهَظ ضا
تا زضخِ لاتل لثـَلي اظ زلـت ٍ صـحت ٍ تـِ زٍض اظ ذغـاي
سَگيطي تَصيف هي وٌٌس .زض خسٍل ظيط هؤلفِ ّاي هطتـَط
تِ ّط يه اظ استاًساضزّاي چْاضگاًِ ،تِ تفىيه آٍضزُ ضـسُ
است:
 -5هغلَب تَزى زٍ ضٍش اضظضياتي سٌتي ٍ تَصيفي
هيتَاًس تط اساس استاًساضزّاي چْاضگاًِ هَضز همايسِ ٍ
تطضسي لطاض گيطز تا هؼلَم ضَز وسام يه اظ آًْا اظ ًظط
استاًساضزّاي هصوَض واضآيي الظم ضا زض هساضس زاضا ّستٌس.
هتأسفاًِ تا تِ حال پژٍّصّايي وِ تِ تطضسي تغثيمي
استاًساضزّاي هصوَض تطاي زٍ ضٍش اضظضياتي اًدام ضسُ
تاضس ،يافت ًطسُ است ،تلىِ اوثط تحميمات هتوطوع تط
تطضسي تأثيط اضظضياتي تىَيٌي زض وٌاض اضظضياتي پايايي
است.
 -6هطوَفط ) ٍ (Merkhofer, 1995استيفٌع (stephens,
) 1991تِ ًمل اظ ضاُ ظهاًي (ً )1380طاى زازًس وِ چٌاى چِ
آظهَى ّاي تىَيٌي ٍ يا سايط آظهَىّا ،تتَاًٌس تاظذَضز الظم ضا
زض اذتياض زاًصآهَظاى لطاض زٌّس ػولىطز آًاى افعايص هيياتس
ٍ زض صَضتي وِ زاًصآهَظاى ضا تطاي آظهَى ّاي هطحلِاي
تطاًگيعين ،پيص اظ آظهَىّاي پاياًي آهازگيّاي الظم ضا وسة
ذَاٌّس ًوَزً .تايح تحميمات تاله ً )Balk, 1990طاى زاز
وِ زض والس گطٍُ گَاُ زاًصآهَظاى تٌْا تَاًستٌس ًيوي اظ
ًوطُ هطتَط تِ آظهَىّاي پاياًي تطاي ّط يه اظ تىاليف
يازگيطي ضا تِ زست آٍضًس ٍ زض هماتل ضٍش استفازُ اظ

آظهَىّاي تىَيٌي ٍ فطاّن آٍضزى تاظذَضز هٌاسة ٍ تِ
زًثال آى اصالح هطىالت يازگيطي وِ زض هَضز زاًصآهَظاى
گطٍُ تدطتي تِ واض ضفت سثة ضس وِ ايي زاًصآهَظاى تا 90
زضصس ًوطات ّواى آظهَىّا ضا تِ زست آٍضًس .اٍسگَز
) ٍOsgood, 1996پيتط ً (Peter, 1992يع زض تأييس تأثيط
آظهَىّاي هطحلِاي تط پيططفت تحصيلي تِ ًتايح هطاتْي
زست يافتٌس (ضاُ ظهاًي.)1380 ،
اًسضسَى ٍ ّوىاضاى ) (Anderson, 2006استفازُ اضظضياتي
تَصيفي تسٍى ساذت ضا تطاي ضضس ٍ پيططفت زاًصآهَظاى
وافي ًويزاًٌس .اظ ًظط آًْا اضظضياتي تَصيفي ساذتوٌس
هيتَاًس هَخثات ضضس ٍ پيططفت آًْا ضا فطاّن آٍضز .هه فايل
ٍ ّالثطت ) (MacPhail, & Halbert, 2010تا عطح ضٍيىطز
«اضظياتي تطاي يازگيطي» ) (Assessment for learningضٍش
اضظياتي تطاي ًوطُ گطفتي ضا ضٍش هٌاسثي تطاي ًيل تِ
پيططفت زاًصآهَظاى ًويزاًٌس.
اظ ًظط آًاى اضظياتي تىَيٌي اگط تِ گًَِ زضستي اخطا
ضَز ،هيتَاًس ضٍش هٌاسثي تطاي ًيل تِ ضٍيىطز اضظياتي
تطاي يازگيطي تاضس.
تطٍذاضت ،هَس ٍ الًگ (Brookhart, Moss&Long,
) 2010زض تطضسي ًمص اضظياتي تىَيٌي زض والسّاي
خثطاًي ًطاى زازًس وِ اًؼىاس ًتايح پيططفت تِ
زاًصآهَظاى ٍ هطاّسات ًظاضتي زض عَل اخطاي آهَظش
هيتَاًس ًمص لاتل تَخْي ضا زض پيططفت زاًصآهَظاى ـ ّن
زض زضٍس ػلوي ٍ ّن ًظطي ـ زاضتِ تاضس.
حيسضي ( )1375زض پژٍّطي وِ تِ تطضسي تأثيط اخطاي
اضظضياتي تىَيٌي تط افعايص پيططفت تحصيلي اًدام زازُ،
ًطاى زاز وِ اگط اضظضياتي تىَيٌي ّوطاُ تا تاظذَضز تاضس تا
هيعاى يازگيطي ّوثستگي هستمين زاضز زض صَضتي وِ
تسٍى تاظذَضز تاضس يازگيطي زض سغح پايييتط ذَاّس تَز.
ذَشذلك ( )1383زض تطضسي همايسِاي ذَز اظ
اهتحاًات زٍ ًَتتِ تا سِ ًَتتِ ًتيدِ هيگيطز وِ ّط چِ سايِ
اهتحاى ،تِ ٍيژُ اهتحاى تطاووي ٍ ًوطُ اظ هحيظ والس ٍ
آهَظش ون ضَز ،تأثيطات هثثتي تِ ّوطاُ ذَاّس زاضت.
تٌاتطايي اگط اهتحاى زض هَاضزي وِ ايي چٌيي آسيةضساى
تاضس ،تْتط است وِ زض چگًَگي اخطاي آى يا حتي زض اصل
اخطاي آى ضه ٍ تطزيس ًوَز ٍ سؼي وطز تا تاظًگطي آى،
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خسٍل 2ـ استاًساضزّاي چْاضگاًِ اضظضياتي ٍ هؤلفِّاي هطتَط تِ آًْا
استانذاردهای اخالقي

استانذاردهای کارآوری

استانذاردهای

استانذاردهای

و قانوني

و سودبخشي

قابلیت اجرا

دقت و صحت

 خذهت تِ داًصآهَس

 جْتگيزی ساسًذُ ارسضياتی

 جْتگيزی ػولی

 رٍايی

 سياستّا ٍ رٍيِّای هٌاسة

 هطخص تَدى هَارد کارتزدی ًتايج

ّ واٌّگی تا سياستّا

 اًتظــارات تؼزيــفضــذُ تــزای

 دستزسی تِ اطالػات سٌجص
 رػايت حقَق داًص آهَساى در

ٍ کارتزاى آى

 هٌاتغ پطتيثاًی السم

داًصآهَس

 داهٌِ اطالػات جاهغ

 تحليل تأثيز تافت سٌجص

تواهی هزاحل سٌجص پيطزفت

 صالحيتّای السم ارسضياب

 اطالػـات ٍ ًتـايج پايـا ٍ قاتـل

تحصيلی

 هــــال ّــــای درجــــِتٌــــذی ٍ
ارسشگذاری صزيح ٍ رٍضي
 گشارش سَد تخص ٍ هؤثز
 پیگيزی ًتايج

دفاع
 هـــذيزيت اطالػـــات ٍ کٌتـــزل
کيفيت
 تجشيِ ٍ تحليل اطالػات
ً تيجِگيزی تَجيِپذيز
 فزار ارسضياتی

(تا اقتثاس اس گاليک ساى)2003 ،

هحيظ ياززّي ٍ يازگيطي ضا تِ هحيغي سالن ٍ تا ًطاط تثسيل
وطز.
ضاُ ظهاًي ( )1380زض تطضسي «اضظضياتي هستوط ًظام
سالي ٍاحسي زٍضُ هتَسغِ استاى اصفْاى» ًطاى زازُ
است وِ اظ ًظط زتيطاى ،اضظضياتيّاي تىَيٌي تِ هيعاى
ظيازي زض آهازگي زاًصآهَظاى تطاي اضظضياتي پاياًي هؤثط
است .تطاون والس ،هفاّين ٍ هحتَاي وتة زضسي ،ووثَز
اهىاًات ٍ تدْيعات آهَظضي ٍ ػسم فضاي هٌاسة تطاي
اخطاي اضظضياتيّاي هستوط تأثيط تسعايي زاضز.
ظهاًي (ً )1381يع تا تطضسي تغثيمي «ضٍشّاي خسيس
اضظضياتي تحصيلي زاًصآهَظاى زٍضُ اتتسايي وطَضهاى تا
وطَضّاي واًازا ٍ استطاليا» ًطاى زازُ وِ اضظضياتي زض
وطَضهاى تا ايي وطَضّا واهالً هتفاٍت است .هؼلواى زض ايي
وطَضّا تط اساس تَصيفّا ٍ ٍيژگيّاي ضرصيتي ٍ،...
پيططفت تحصيلي زاًصآهَظاى ضا هيسٌدٌس .واضًاهِ
تحصيلي تَصيفي است ٍ هؼلن ضاخغ تِ ًماط لَت ٍ ضؼف
زاًصآهَظاى اظْاض ًظط هيوٌس .زض واضًاهِ ،فطصتي تطاي
ذَز اضظياتي زاًصآهَظاى زض ًظطگطفتِ ضسُ ٍ ضٌاذت
تسياض زليك زاًصآهَظاى ٍ ّسايت آًْا تِ ضضتِّاي
هتٌاسة اظ زستاٍضزّاي ًظام اضظضياتي آًْاست.

ذَيًژاز (1380؛ تِ ًمل اظ ظهاًي )1381 ،زض تحميمي
تحت ػٌَاى «استفازُ اظ استاًساضزّا تِ ػٌَاى سٌدص حسالل
ضايستگي زض ًظام آهَظش ٍ پطٍضش ايطاى» ًطاى زاز وِ زض
ًظام اضظضياتي ها ،استاًساضزّاي هَفميت تِ ًوطُّاي ذاصي
اعالق هيضَز وِ تِ ٍسيلِ اتعاضّا وسة هيضًَس ٍ ّيچ گًَِ
اػتوازي تط ضٍايي ٍ اػتثاض آًْا ًيست .اساساً ضَاّسي زض زست
ًيست وِ تتَاًس تأويس وٌسً ،وطُ ذام تا چِ حس هثيي تسلظ
فطز زض آى هْاضت است .تٌاتطايي ،استفازُ اظ ضيَُّاي خسيستط
اًساظُگيطي ٍ اضظضياتي زض تؼلين ٍ تطتيت زض خايگعيي وطزى
ًظام سٌتي اهتحاىّاي پاياى سال تحصيلي ٍ ،تِ ٍيژُ
اهتحاىّاي پاياى سغحّاي تحصيلي ٍ اهتحاىّاي ًْايي ،وِ
ٌَّظ تأويس آىّا تط هحفَظات زاًصآهَظاى است ،ضطٍضي
است.
روش پژوهش
تحميك حاضط تِ لحاػ ّسف اظ ًَع تحميمات واضتطزي
است .ظيطا وِ ّسف آى ،ووه ٍ واضتطز ًتايح تطاي اتراش
تصوينّاي هطتَط تِ ًظام آهَظضي است .اظ سَي زيگط ايي
پژٍّص اظ لحاػ گطزآٍي زازُّا اظ ًَع تحميمات تَصيفي ـ
پيوايطي است .چَى پژٍّطگط لصس زاضز تا خوغ آٍضي
اعالػات پيطاهَى هغاتمت ضٍشّاي اضظضياتي سٌتي ٍ
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تَصيفي تا استاًساضزّاي چْاضگاًٍِ ،ضؼيت هَخَز ضا آى
گًَِ وِ ّست گعاضش وٌس.
خاهؼِ آهاضي پژٍّص حاضط ضاهل وليِ هؼلواًي است وِ
زض سال تحصيلي  86ـ  1385زض هٌاعك  16 ٍ 12 ،9 ،5 ،1تِ
ػٌَاى ًوًَِ هٌترة ساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش ضْط تْطاى زض
ّفت هسضسِ اتتسائي هطغَل اخطاي آظهايطي عطح اضظضياتي
تَصيفي ّستٌس وِ تؼساز آًْا ً 40فط است .تسيي تطتية زض
ايي پژٍّص تِ زليل هحسٍز تَزى تؼساز اػضاي خاهؼِ ّوِ
آًْا هَضز هغالؼِ لطاض گطفتِ ٍ تِ ػثاضتي حدن خاهؼِ ٍ ًوًَِ
تا ّن تطاتط استٍ .يژگيّاي خاهؼِ هصوَض تِ ضطح ظيط است:
جذول 3ـ جاهؼِ آهاری پژٍّص
پسرانه

منطقه

نام آموزشگاه

دخترانه

1

ػذالت

5

1

هْذٍی

6

5

غيزاًتفاػی رّيار

7

9

آسادگاى

7

9

ػاصوی

12

تزّاى

16

غٌچِّای اًقالب

4
5
6

زض ايي پژٍّص اتعاض هَضز ًظط تطاي گطزآٍضي زازُّا
پطسطٌاهِ است .ػالٍُ تط زضج اعالػات خوؼيت ضٌاذتي زض
اتتساي پطسطٌاهِ ،سؼي ضس تا تط اساس ّط يه اظ
استاًساضزّاي چْاضگاًِ گَيِّاي هطتَط تِ آى تا تَخِ تِ
هغالؼات ًظطي تسٍيي ضَز .تطاي اعالع اظ هيعاى ضٍايي
) (Validityپطسطٌاهًِ ،ظطات اصالحي چٌس ًفط اظ استازاى
هطتَط ،هترصصاى اهط ٍ چٌس ًفط اظ افطاز خاهؼِ آهاضي
زذيل گطزيس .تطاي هحاسثِ پايايي ًيع پطسطٌاهِ تسٍيي
ضسُ تِ عَض همسهاتي تط ضٍي ً 30فط اظ اػضاي خاهؼِ
آهاضي اخطا ،سپس زازُّاي خوغ آٍضي ضسُ اظ عطيك
ًطمافعاض  SPSSتحليل ٍ هيعاى ضطية ّوساًي زضًٍي
سؤاالت تِ ٍسيلِ آلفاي وطاًثاخ هحاسثِ ضس .زض ايي تاضُ

سؼي ضس تا ضطاية آلفاي ّط يه اظ هؤلفِّا تِ عَض هستمل
ٍ زض ًْايت ضطية آلفاي ول پطسطٌاهِ ( )0/92تِ زست
آيس .ضطاية آلفاي تِ زست آهسُ اظ ايي تحليل حاوي اظ
پايايي هَضز لثَل پطسطٌاهِ تَز .پس اظ اعالع اظ هيعاى
ضٍايي ٍ پايايي ،پطسطٌاهِ ًْايي ضسُ تَظيغ ٍ خوغ آٍضي
گطزيس.
تطاي تدعيِ ٍ تحليل زازُّاي خوغآٍضي ضسُ اظ
ضاذصّاي آهاض تَصيفي هَاضزي چَى؛ فطاٍاًي ،هياًگيي ٍ
اًحطاف استاًساضز ٍ اظ ضاذصّاي آهاض استٌثاعي ضوي زض
ًظط زاضتي فطضّاي هطتَط تِ آظهَىّاي آهاضي
پاضاهتطيه ضاذصّايي چَى :آظهَى  tيه گطٍّي خْت
آظهَى فطض ،تحليل ٍاضياًس يه ضاِّ ٍ آظهَى تؼميثي
ضفِ تطاي تؼييي تفاٍت يا ػسم تفاٍت هياى تيص اظ زٍ
هياًگيي استفازُ ضسُ است.
نتايج و يافتهها
فزضیه اول پضوهص :اضظضياتي تَصيفي ٍ سٌتي اظ
ًظط اًغثاق تا استاًساضزّاي چْاضگاًِ هتفاٍتٌس.
ايي فطضيِ ضاهل چْاض ظيط هدوَػِ تط حسة
استاًساضزّاي چْاضگاًِ اضظضياتي استً .تايح حاصل اظ
تحليل آًْا زض خسٍل ظيط لاتل هطاّسُ است .زض ايي خسٍل،
هياًگيي فطضي تِ هؼٌاي ػسم تفاٍت اًغثاق تيي زٍ ضٍش
اضظضياتي تا استاًساضزّا ،پايييتط اظ هياًگيي فطضي تِ هؼٌاي
تطتط ي هغاتمت اضظضياتي سٌتي ًسثت تِ تَصيفي ٍ تاالتط اظ
هياًگيي فطضي تِ هؼٌاي تطتطي هغاتمت اضظضياتي تَصيفي
ًسثت تِ سٌتي است.
تط اساس زازُّاي خسٍل تاال هياًگيي وليِ
استاًساضزّاي اضظضياتي تا تَخِ تِ سغَح ليىطت زض عيف
«ظياز» لطاض گطفتِ است .هياًگيي تِ زست آهسُ حاوي اظ آى
است وِ هؼلواى هيعاى اًغثاق اضظضياتي تَصيفي ضا ًسثت
تِ اضظضياتي سٌتي زض ّوِ استاًساضزّا زض سغح ظياز ٍ
تاالتط اظ هياًگيي فطضي اػالم ًوَزُاًس .اظ سَي زيگط آظهَى
فطض اًدام ضسُ پيطاهَى استاًساضزّاي هصوَض ًطاى
هيزّس وِ زض توام استاًساضزّا تفاٍت هياًگييّاي تِ
زست آهسُ تا هياًگييّاي فطضي هؼٌازاض است .ايي تسيي
هؼٌي است وِ اظ ًظط هؼلواى ٌّگام همايسِ زٍ ًَع
اضظضياتي تا استاًساضزّاي چْاضگاًِ ،هغاتمت اضظضياتي
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خسٍل  4ـ هياًگيي هغاتمت اضظضياتي تَصيفي ٍ سٌتي تا استاًساضزّاي چْاضگاًِ ٍ آظهَى فطض اًدام ضسُ زضتاضُ آًْا
تعذ

نوع استانذارد
اد

انحراف
معیار

میانگی
ن

t

میانگین

df

سطح معناداری

فرضي
39

0/000

283/38

3

اخالقي و قانوني

40

0/58

3/93

279/82

39

0/000

کارآوری و سودبخشي

40

0/58

4/12

3

39

0/000

قابلیت اجرا

40

0/70

3/66

3

237/19

0/000

دقت و صحت

40

0/64

3/84

3

258/19

39

0/000

کل استانذاردها

40

0/53

3/93

3

309/79

39

خسٍل  5ـ تحليل ٍاضياًس يه ضاِّ خْت تؼييي تفاٍت هياًگيي استاًساضزّاي چْاضگاًِ
تؼذاد

هياًگيي

اًحزاف هؼيار

F

سطح هؼٌاداری

اخالقی ٍ قاًًَی

40

3/93

0/58

3/596

0/015

کارآٍری ٍ سَدتخطی

40

4/12

0/58

قاتليت اجزا

40

3/66

0/70

دقت ٍ صحت

40

3/84

0/64

ًَع استاًذارد

خسٍل  6ـ ًتايح آظهَى تؼميثي ضفِ تطاي تؼييي تفاٍت هياًگيي استاًساضزّاي چْاضگاًِ
هؤلفِّا
اذاللي ٍ لاًًَي

واضآٍضي ٍ سَزترطي
لاتليت اخطا

تفاٍت هياًگييّا

سغح هؼٌازاضي

واضآٍضي ٍ سَزترطي

-0/1810

0/648

لاتليت اخطا

0/2709

0/299

زلت ٍ صحت

0/0971

0/924

لاتليت اخطا

0/4519

0/018

زلت ٍ صحت

0/2781

0/276

زلت ٍ صحت

-0/1738

0/677

تَصيفي ًسثت تِ اضظضياتي سٌتي زض ّوِ استاًساضزّا
تيطتط استّ .وچٌيي ايي اهط تطاي هياًگيي ول استاًساضزّا
ًيع صازق است .تٌاتطايي هيتَاى گفت وِ فطضيِ اٍل
پژٍّص تأييس هيگطزز .تسيي هؼٌي وِ هغاتمت اضظضياتي
تَصيفي ًسثت تِ اضظضياتي سٌتي زض توام استاًساضزّا
تيطتط است .تِ ػثاضت زيگط ،اظ ًظط افطاز هغالؼِ ضسُ
اضظضياتي سٌتي تِ اًساظُ اضظضياتي تَصيفي تا استاًساضزّاي
اضظضياتي هغاتمت ًساضز.
فزضیه دوم پضوهص :هياًگيي استاًساضزّاي چْاضگاًِ
اضظضياتي تفاٍت هؼٌازاضي تا يىسيگط ًساضًس.
ًتايح خسٍل تاال ًطاى هيزّس وِ زض تيي هياًگيي
استاًساضزّاي چْاضگاًِ اضظضياتي تفاٍت هؼٌازاضي ٍخَز
زاضزً .تايح تِ زست آهسُ اظ آظهَى تؼميثي ضفِ زضتاضُ

همايسِ هياًگيي ّاي فَق زض خسٍل ( )6تياًگط آى است وِ
زض هياى استاًساضزّاي هصوَض ،تٌْا هياًگيي استاًساضز
واضآٍضي ٍ لاتليت اخطا تا ّوسيگط تفاٍت هؼٌازاضي زاضًس.
تسيي هؼٌي وِ هغاتمت استاًساضز واضآٍضي تا اضظضياتي
تَصيفي ًسثت تِ استاًساضز لاتليت اخطا تيطتط است .تا ايي
حال زض تيي هياًگيي استاًساضزّاي زيگط تفاٍت هؼٌازاضي
هطاّسُ ًويضَز .تٌاتطايي فطضيِ زٍم پژٍّص تطاي زٍ
استاًساضز واضآٍضي ٍ لاتليت اخطا ضز ضسُ ٍلي تطاي سايط
استاًساضزّا هَضز تأييس است.
بحث و نتيجهگيري

ًتايح تِ زست آهسُ زض ايي پژٍّص ًطاى هيزّس وِ
هؼلواى هدطي عطح اضظضياتي تَصيفي ،ايي عطح ضا ًسثت
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تِ اضظضياتي سٌتي اظ ًظط هغاتمت تا استاًساضزّاي چْاضگاًِ
تْتط اضظياتي ًوَزُاًس .تِ ًظط هي ضسس وِ اظ زيسگاُ هؼلواى
اگط لصس اصالح ًظام اضظضياتي تط اساس ضػايت هَاظيي
هطتَط تِ استاًساضزّاي اذاللي ،واضآٍضي ،لاتليت اخطا ٍ
زلت زض هياى تاضس ،واضتست ٍ اخطاي ايي ًَع اضظضياتي زض
هماعغ اتتسايي هٌاسةتط اظ اضظضياتي سٌتي است .تط ايي
اساس خْت تَسؼِ عطح اضظضياتي تَصيفيً ،ظام آهَظش ٍ
پطٍضش هيتَاًس آى ضا تِ تسضيح زض ول هساضس اتتسايي ٍ
ّواى عَض زض پايِّا ٍ هماعغ تاالتط ًيع گستطش زّسً .تايح
ٍ يافتِ ّاي ايي پژٍّص تا ًتايح پژٍّصّاي پيطيي ًيع
لاتل همايسِ است .تِ عَضي وِ صطف ًظط اظ همايسِ زٍ ًَع
اضظضياتي تا استاًساضزّاي چْاضگاًِ ،تحميمات افطازي چَى؛
حيسضي ( ،)1375ضاُ ظهاًي ( ٍ )1380ظهاًي ()1381
واضتطز اضظضياتي تَصيفي ضا تِ ٍيژُ هَالؼي وِ زاضاي
تاظذَضز تاضس ،زض وٌاض اضظضياتي سٌتي هثثت للوساز
ًوَزُاًسّ .نچٌيي ذَش ذلك ( ٍ )1383ذَي ًژاز
(1380؛ تِ ًمل اظ ظهاًي )1381 ،تِ هٌظَض اصالح ٍ تْثَز
ًظام اضظياتي حاون تط هساضس زض خستدَي گعيٌِ تسيل ٍ
ضٍشّاي خسيس اضظضياتي ّستٌس .تٌاتطايي هيتَاى گفت اظ
آى خا وِ ًتايح پژٍّص حاضط ًيع هغاتمت اضظضياتي
تَصيفي ضا تاالتط اظ اضظضياتي سٌتي زض استاًساضزّاي
چْاضگاًِ ًطاى هيزّس ،لصا هيتَاًس گعيٌِ تْتطي تطاي ضفغ
ًَالص اضظضياتي سٌتي زض ًظام آهَظضي وطَضهاى تاضس.
همايسِ ًتايح ايي پژٍّص تا پژٍّصّاي اًدام يافتِ زض
ذاضج اظ وطَض ًيع ًطاى هيزّس وِ يافتِّاي پژٍّص
حاضط تِ ًَػي تا يافتِّاي آًْا ًيع هغاتمت زاضز ،تِ عَضي
وِ افطازي چَى؛ تاله ( ،)1990استيفٌع ( ،)1991پيتط
( ،)1992هطوَفط ( ،)1995اٍسگَز ( )1996تِ ًمل اظ ضاُ
ظهاًي ( ،)1380اًسضسَى ٍ ّوىاضاى ( ٍ )2006تطٍذاضت،
هَس ٍ الًگ (ً )2010تايح اضظضياتي تىَيٌي ٍ تَصيفي ضا
ًسثت تِ اضظضياتي سٌتي تْتط للوساز ًوَزُاًسّ .وچٌيي
فايل ٍ ّالثطت ( )2010خْت ًيل تِ ضٍيىطز «اضظضياتي
تطاي يازگيطي» ،اضظياتي تىَيٌي ضا ضٍش هٌاسثي تطاي ًيل
تِ ايي ّسف تلمي هيوٌٌس .تا ايي حال ايي اهط تسيي هؼٌا
ًيست وِ ضٍشّاي سٌتي تايس اظ ًظام آهَظش ٍ سٌدص تِ
عَض ولي حصف ضًَس ،ظيطا ايي زٍ ًَع اضظضياتي هىول

يىسيگطًس ٍ زض ٍالغ ّوِ تأويس ٍ حساسيت ػلوي تطاي آى
است وِ اٍالً استفازُ اظ آىّا تِ ضطايظ ٍيژُ ٍ التضايي
هحسٍز ضَز ٍ ثاًياً ايي ضٍشّا زض وٌاض ضٍشّا ٍ
ضٍيىطزّاي تؼاهلي ٍ پَيا ٍ اًساى هساض تِ واض ضٍز ٍ
تصويوات ٍ الساهات حياتي ٍ سطًَضت ساظ صطفاً هثتٌي تط
ضٍشّاي سٌتي اتراش ًگطزز.
تٌا تط هثاًي ًظطي ٍ ًتايح پژٍّصّاي اًدام ضسُ،
اضظضياتي تَصيفي ظهاًي واضآهس است وِ تا تاظذَضز ّوطاُ
تاضس .لصا زض ايي ظهيٌِ تايس تساتيط ػولي اًسيطيسُ ضَز ٍ اظ
تاظذَضز حاصل اظ هطٍض ًتايح سٌدص پيططفت تحصيلي
زاًصآهَظاى ،الساهات اساسي زض خْت اضتماي ضٍشّاي
تسضيس ٍ اصالح تطًاهِّاي آهَظضي صَضت گيطز .تٌاتطايي
سؼي ضَز تا زيسگاُ ٍالسيي ،زاًصآهَظاى ٍ واضوٌاى
آهَظضي ًيع تِ ػٌَاى شيًفؼاى زيگط عطح اضظضياتي
آهَظضي تِ عَض هستوط هَضز تطضسي گيطز .ظيطا وِ ّط
عطحي تِ ًَتِ ذَز زاضاي هحاسي ٍ هؼاية ذاصي است وِ
هيتَاًس اظ عطيك تاظذَضزّاي اصالحي صحيح ًتيدِ ترص
تاضس .ػالٍُ تط ايي زض ايي پژٍّص تِ لحاػ هاّيت آى
اهىاى وٌتطل تطذي اظ هتغيطّا هيسط ًثَز ،پيطٌْاز هيضَز
وِ تحميمات آظهايطي پيطاهَى زاًصآهَظاًي وِ تِ صَضت
تَصيفي ٍ سٌتي اضظضياتي هيضًَس تِ ػول آيس تا تا تَخِ
تِ ًتايح تِ زست آهسُ تِ هيعاى لاتليت ٍ واضآهسي ّط زٍ
ضٍش زست يافتّ .ن چٌيي تطذي اظ هطىالت ٍ هٌطأ
آسيةپصيطي ًظام اضظضياتي هوىي است ًاضي اظ هَلؼيت
ذَز ًظام اضظضياتي ٍ يا ًاضي اظ تؼاضضّا ٍ تضازّاي
هَخَز هياى اضظضياتي ٍ زيگط ساذتاضّا تاضس .لصا تا اًدام
پژٍّصّايي زض ضاتغِ تا آسيةّاي ساذتاض ساظهاًي ٍ
ازاضي سؼي ضَز تا زاًصآهَظاى تِ اّساف ًْايي ٍ اصيل
آهَظش ٍ پطٍضش ًعزيه ضًَس.
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تٌياسسي ،حسيي .)1384( .آضنایی تا عطح اضظضياتي
تَصيفي .تْطاىً :طط آظهَى ًَيي.
حسٌي ،هحوس ٍ واظوي ،يحيي .)1382( .عطح
اضظضياتي تَصيفي (اّساف ،اصَل ٍ ضاّىاضّا) .تْيِ ضسُ زض
زفتط اضظضياتي تحصيلي ٍ تطتيتي هؼاًٍت آهَظش ػوَهي ٍ
اهَض تطتيتي ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ،تْطاىً :طط آثاض
هؼاصط.
حسٌي ،هحوس .)1384( .ضاٌّواي اخطاي اضظضياتي
تَصيفي پايِّاي اٍل ،زٍم ٍ سَم اتتسايي .تْطاىً :طط آثاض
هؼاصط.
ذَشذلك ،ايطج .)1383( .تاظًگطي زض ضٍشّاي
سٌدص ٍ ًمص آى زض اصالحات آهَظضي .تْطاى :اًتطاضات
تعويِ.
حيسضي ،ضؼثاى .)1375( .تأثيط اخطاي اضظضياتي

تىَيٌي تط افعايص پيططفت تحصيلي سال اٍل زتيطستاىّاي
ًظام خسيس هٌغمِ فطيسٍىوٌاض .پاياىًاهِ واضضٌاسي اضضس،
زاًطگاُ ػالهِ عثاعثايي.
ظهاًي ،تيتيػططت .)1381( .تطضسي ضٍشّاي خسيس
اضظضياتي تحصيلي زاًصآهَظاى زٍضُ اتتسايي .چىيسُ
همالِّاي ّوايص هلي هٌْسسي اصالحات زض آهَظش ٍ
پطٍضش ،پژٍّطىسُ تؼلين ٍ تطتيت.
ضاُ ظهاًي ،هحوس .)1380( .اضظضياتي هستوط ًظام
سالي ٍاحسي زٍضُ هتَسغِ استاى اصفْاى .هجوَػِ
هقاالت اٍليي ّوايص ارسضياتی تحصيلی استاى اصفْاى.

ضْثاظي ،ضحوتاهلل .)1381( .سيط تحَل آيييًاهِ
اهتحاًات اظ سال  1302تا  1381زض ًظام آهَظش ٍ پطٍضش
ايطاى زٍضُ ػوَهي .زفتط اضظضياتي تحصيلي ٍظاضت آهَظش ٍ
پطٍضش.
فطاّاًي ،هْسيً .)1381( .گاّي تِ ضٍاىسٌدي سٌتي
ٍ ضٍيىطزّاي خسيس سٌدص ٍ اضظضياتي آهَذتِّا .هدوَػِ
هماالت ّوايص اضظضياتي تحصيلي ٍ تطتيتي ،تْطاىٍ :ظاضت
آهَظش ٍ پطٍضش ،هؼاًٍت آهَظش ػوَهي ٍ تطتيتي.
اًتطاضات تعويِ.

فطهْيٌي فطاّاًي ،هحسي .)1382( .اضظضياتي استاًساضز
هساض تطتيت ضْطًٍسي .هدوَػِ هماالت ّوايص اضظضياتي
تحصيلي ٍ تطتيتي ،تْطاىٍ :ظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ،هؼاًٍت
آهَظش ػوَهي ٍ تطتيتي ،اًتطاضات تعويِ.
لغفآتازي ،حسيي .)1382( .سٌدص ٍ اًساظُگيطي زض
ػلَم تطتيتي ٍ ضٍاًطٌاسي .هطْس :اًتطاضات حىين فطزٍسي.
ياضهحوسياى ،هحوسحسيي .)1389( .اصَل تطًاهِضيعي

زضسي (هاّيت تطًاهِضيعي زضسي ـ هثاًي فلسفي،
ضٍاًطٌاذتي ٍ خاهؼِ ضٌاذتي تطًاهِ ،اضظضياتي تطًاهِ،
تحليل هحتَاي تطًاهِ يا وتاب زضسي) .تْطاى :اًتطاضات
يازٍاضُ وتاب.
ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش .)1387( .استوطاض اخطاي عطح
اضظضياتي تَصيفي (ويفي) .هصَتِ ّفتصس ٍ ضصت ٍ ًْويي
خلسِ ضَضاي ػالي آهَظش ٍ پطٍضش.
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