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 1زینب گلزاری

 

 مقدمه

کمتر  آن در قلمرو برنامه درسیمباحث ناظر بر  ،ترین مباحث قلمرو برنامه درسی است ارزشیابی یکی از مهمبا وجود اینکه 

مختص به ارزشیابی برنامه درسی بسیار کمتر از منابع موجود  هایها و مقاله ای که کتاباست؛ به گونهر گرفته مورد توجه قرا

برای اشاره به مفاهیمی مختلف  «ارزشیابی برنامه درسی» از لحاظ تاریخی، واژه .(9831هاست )مهرمحمدی،  در سایر زمینه

یابی ی ترسیم و مشخص نشده است. برخی نویسندگان از ارزشخوب ولی به هم مرتبط استفاده شده که در منابع پژوهشی به

استفاده  «ارزشیابی از برنامه درسی»رای اشاره به و برخی دیگر ب« ارزشیابی محصول برنامه درسی»برنامه درسی، برای اشاره به 

 ا به کار گرفته شده است.همچنین در فرهنگ لغت فارسی، ارزیابی و ارزشیابی به یک معن .(9831اند )فتحی واجارگاه،  نموده

 اثرگذار و مهم تغییرات روند

 و ارشد کارشاسی هایدوره درسی برنامه در آموزشی ارزشیابی یدرسواحد  ،هادانشگاه بازگشایی و انقالب پیروزی از بعد

 در درس این ستدری آغاز با. گردید منظور تربیتی علوم های گرایش برخی کارشناسی در دوره در آموزشی ارزشیابی های روش

 از) بازرگان عباس توسط بوال  .س. ه اثر تابعی آموزی سواد در آن کاربرد و آموزش ارزشیابی کتاب کشور، های دانشگاه

 دانش مجموعه کشور، مختلف نشریات در شده منتشر مقاله چند همراه به که شد منتشر و ترجمه( رشته این گذاران پایه

 اولین بتوان شاید را آموزشی ارزشیابی های روش پس از آن کتاب .آید می حساب به وزشیآم ارزشیابی زمینه در شده منتشر

 (.9838 کیامنش،) نمود قلمداد تربیتی علوم حوزه در آموزشی ارزشیابی به مربوط مباحث تدوین زمینه در رسمی تالش

یابی در سایر کشورها هفت مرحله را پشت تحول ارزش تحوالت ارزشیابی برنامه درسی در ایران، بر اساس تغییر ودر مجموع، 

( به نقل 9113) 4و اسکریون 8، استافل بیم2بندی مدوس سر گذاشته است. شش مرحله اول آن، با مراحل مطرح شده در طبقه

 تالش دوره ،(9233-9831)آگاهی  دوره ،(9931-9231)نیازی  بی دوره عناوین که با (، انطباق داده شده9833) پوراز موسی

معرفی  (9812-9833)اقدام  ، دوره(9883-9819)عالقمندی  دوره ،(9821-9881)دشواری  دوره ،(9893-9824)می رس

های پیش از متوسطه، کوشش برای طراحی  شده است. در دهه هفتاد با تغییر نظام آموزش متوسطه و تالش برای تغییر دوره

 شکل گرفت.( کنون تا 9833)امیدواری  و خیزش دوره و مرحله هفتم با عنوان الگوهای ارزشیابی آغاز شد

خانه بوده که در اساس با ارزشیابی همراه نبوده است. شاید  نیازی، بیشتر مبتنی بر مکتب آموزش و پرورش ایران در دوره بی    

عالقمند به ای را کم و بیش شکل اولیه ارزشیابی غیر رسمی قلمداد کرد که توسط افراد  خانه بتوان آموزش و پرورش مکتب

اند با الگوگیری از  ها راه اندازی شده انجام شده است. مدارسی که در طی این مهر و موم آنان تحصیل برای خود یا فرزندان

به معنای  درسی اند. لذا ارزشیابی برنامه ها ترجمه شده بوده درسی و برنامه شروع به کار کرده و بیشتر مواد مدارس اروپایی

 (.9834)مکتبی و حنیفی،  این مدارس دیده نشده استمتداول امروزی در 
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هایی رسمی از طریق سفرهای سردمداران و اعزام دانشجو برای سامان بخشیدن به  دوره آگاهی در ایران، با فعالیت    

ای شده  نظام آموزشی توجه ویژه  های آموزش و پرورش صورت گرفته است. با آغاز دوره مدرن سازی در عصر قاجار، به فعالیت

دانش آموزان و اما این ارزشیابی بیشتر به ارزشیابی عملکرد  و ارزشیابی کم و بیش مورد عنایت مسئوالن قرار گرفته است؛

 .(9833 حسنی و کیامنش ، به نقل از9833 خواه حقیقت ترجمه معطوف بوده است )رینگر، ناارتقای تحصیلی آن

وزارتخانه با تصویب  این تصویب شد. 9231قانون معارف است که در سال اولین سند معتبر در حوزه آموزش و پرورش    

 صافی) داد نام تغییر فرهنگ وزارت به 9893جایگزینی کلمه فرهنگ به جای کلمه معارف در فرهنگستان ایران، در سال 

مکتب مربوط است که در  نامه نظام  اما در زمینه ارزشیابی اولین سند رسمی به (.9833 حسنی و کیامنش از نقل به ،9831

توان کم و  . این دوره را می(9833حسنی،  )کیامنش و در پنجاه و سومین جلسه شورای عالی معارف تصویب شد 9832سال 

توان ارزشیابی برنامه درسی در آن نظاره نمود. ارزشیابی  اگرچه کمتر می ،های رسمی ارزشیابی قلمداد کرد بیش آغاز فعالیت

آوری اطالعات و ارائه گزارش بوده که بیش از آنکه به مسأله اصالح  ه توسط بازرسان دولتی به صورت جمعمدارس در این دور

 .(9833 پور، )موسی مدارس نظر داشته باشد یک ابزار سیاسی بوده است

با سرعت  که چندان دوامی نداشته وددی برای آموزش و پرورش تهیه شد ها و قوانین متع در دوره تالش رسمی، برنامه   

شکل های آموزشی  هدف اصالح و بهبود برنامه با 9893ها و امتحانات در سال  تغییر کرده است. اساسنامه تشکیالت اداره برنامه

. (9833حسنی،  و کیامنش) توان هسته اولیه تفکر در مورد ارزشیابی نظام آموزشی کشور برشمرد . این اساسنامه را میگرفت

توسط دولت  های درسی تالش برای متمرکز کردن برنامه، 9822در سال  رایگانپرورش اجباری و  قانون آموزش وبا تصویب 

زی و به شیوه رسمی که توسط یک سازمان مرک حاکم شد . در این دوره نوع خاصی از ارزشیابی برنامه درسیافزایش یافت

 ای های پراکنده فعالیتاگر چه . تمرکز داشتدرسی  معنای محدود آن یعنی کتاب بر. البته برنامه درسی در اینجا شد انجام می

و به  نظرات شخصی به نظران و معلمان انجام شد، اما عمدتا با اتکای سط صاحببرای بررسی برنامه درسی تو در این دوره

شد یاجرا نم معین یماو نظ بر مبنای قواعدهای درسی نیز  های دفتر تطبیق کتاب . فعالیتصورت گرفت شکلی غیر منسجم

 (.9839 پور، موسی ، به نقل از9842ریاحی، ؛9823آورد، )ره

را داشته و ارزشیابی برنامه درسی به شکل  پیش، ارزشیابی برنامه درسی کم و بیش روال 9881تا سال  در دوره دشواری

وده و به ندرت شده محدود ب . این فعالیت به تطبیق محتوا با سرفصل تهیه م شدرسمی توسط ادارات وزارت فرهنگ انجا

های مشخص برای ارزشیابی برنامه درسی و تعداد  . در این دوره فقدان مالکصورت گرفتارزشیابی برنامه درسی  ی برایاقدام

های  ای تنظیم کند. طبق این اساسنامه، کتاب های درسی، شورای عالی فرهنگ را بر آن داشت تا اساسنامه توجه کتاب قابل

حت مطالب، هماهنگی با برنامه، رعایت نظم منطقی، هماهنگی اصطالحات، سادگی و روانی منظور حصول از ص درسی به

نظر وزارت  ها، نکات مورد در چاپ کتاب و ناشران باید هایی مورد رسیدگی قرار گرفته عبارات و مالحظات تربیتی در کمیسیون

 (.9839پور، یموس و 9811 صافی، ، به نقل از9812کردند )نائینی، فرهنگ را مراعات می

های درسی بوجود آمد که باعث تحولی در  ، با تصویب هیأت وزیران، سازمانی برای تألیف و تدوین کتاب9842از سال    

از وزارت فرهنگ جدا شد و اداره کل   9848در سال  وزارت آموزش و پرورشیک سال بعد،  ارزشیابی برنامه درسی شده است.

« معاونت اجرایی» و« تحقیقات و ارزشیابی» رش شکل گرفت. در این اداره کل، دو معاونتامتحانات در وزارت آموزش و پرو

درسی تحت نظارت و مدیریت اداره نظارت و ارزشیابی های  . در دوره عالقمندی، برنامه(9833)کیامنش و حسنی،  پدید آمد

-چون نظرخواهی از معلمان، اولیای دانشهم لفیهای مخت ی درسی از روشها ارزشیابی کتاببرای مورد ارزشیابی قرار گرفتند. 

 ، به نقل از9841ارزشیابی، و نظارت )ادارهبهره گرفته شد های آموزشی و تحلیل نمرات درسی دانش آموزان  آموزان، گروه

رت و های سازمان یافته ارزشیابی در این دوره هستند که اداره نظا (. سندهای موجود بیانگر اولین فعالیت9839 پور موسی
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روح حاکم بر ارزشیابی در این دوره، کمی نگری است و تمام سعی و تالش ارزشیابی آن به هر حال، ارزشیابی انجام داده است. 

تغییر اما  (.9839 پور، موسی ، به نقل از9813درسی، برنامه و تحقیقات مرکز) بوده که نتایج خود را با عدد و رقم نشان دهند

 .نمودفراهم را  9813های رسمی و غیر رسمی در دهه  ارزشیابی حاکمیت، زمینه را برای 9843هه نظام آموزشی در انتهای د

های ارزشیابی این دوره را  های اساسی پژوهش . ویژگیهای ارزشیابی در دوره اقدام رشد قابل توجهی را تجربه نمود وهشپژ

گاری پژوهش و ارزشیابی، تمرکز بر الگوی هدف کمی نگری(، یکسان ان) گیری کمی جهت حاکمیت توان به رشد کمی، می

 .(9839پور، موسی) های نظری و مفهوم پردازی برشمرد محور، توجه به زمینه

مبانی نظری و  معرفینظران برای  از ابتدای دهه هفتاد تا کنون، با آغاز دوره خیزش و امیدواری، عالوه بر تالش صاحب   

، روی انسانی از سوی دست اندرکاران نظام آموزشیو اقدام به ارزشیابی و تربیت نی یتیتربهای  اهمیت عملی ارزشیابی در حوزه

یافته و تخصصی در  طراحی شده است. تالش برای فراهم کردن دانش سازمان درسیهای  الگوهای بومی برای ارزشیابی برنامه

موزشی و تالش برای تهیه الگوهای ارزشیابی از های آ های تخصصی، توجه به ارزشیابی برنامه حوزه ارزشیابی، توجه به آموزش

 های اساسی این دوره است. ویژگی

 برنامه درسینظران حوزه ارزشیابی  صاحب

 خواه و نظری رویکرد با خواه خاصی منبع هنوز که است این نشانگر ایران در درسی برنامه ارزشیابی موجود ادبیات به نگاهی   

های  با این حال، در دوره (.9833 خسروی، آقازاده و) است نشده عرضه درسیهای  نامهبر ارزشیابی برای عملی رویکرد با

هایی به ثبت رسیده است. سندهای موجود در دوره  نظران این حوزه، پژوهش مختلف تاریخ تحوالت ارزشیابی، از صاحب

نیز آزاد  پژوهشگرانجویان کارشناسی ارشد، های سازمان یافته ارزشیابی هستند به غیر از دانش عالقمندی، بیانگر اولین فعالیت

های این دوره زیر نظر اداره نظارت و ارزشیابی، سازمان تدوین  اند و بیشتر ارزشیابی کمتر به ارزشیابی برنامه درسی اقدام کرده

در افزایش  ، بیشتر سعیبا انتشار کتاب و مقاله نظران این دوره های درسی و با نگاه کمی صورت گرفته است. صاحب کتاب

 (.9839پور، موسی) ( از جمله پژوهشگران این دوره است9843) نصفت اند. و اهمیت آن داشته های ارزشیابی آگاهی از روش

ها اگر چه همچنان رویکرد کمی  های ارزشیابی بوده است. این پژوهش شاهد رشد قابل توجه پژوهش دوره اقدام در ایران   

نظران تعلیم و تربیت همراه بوده است. اسناد موجود در بانک اطالعاتی علوم تربیتی  تر صاحب اما با حضور پررنگ ،اند داشته

درباره موضوعات آموزشی انجام شده که بیش از  9831دویست و هفتاد مورد پژوهش ارزشیابی تا نیمه سال  که دهند نشان می

توان به بازرگان  پژوهشگران این دوره می (. از9839موسی پور، ) به اتمام رسیده است 9813ها بعد از سال  نود و پنج درصد آن

 ( اشاره کرد.9813( و سیف )9813خادمی )، (9811(، صافی )9812)

نظران و کارشناسان، به سفارش مؤسسات و مراکز  های ارزشیابی از برنامه درسی توسط صاحب دهه هفتاد، گزارشدر    

 و ارزشیابی منظور به درسی، کتب تألیف و ریزی برنامه دفتر های تالش .شد ارائهپژوهشی وابسته به آموزش و پرورش 

 در درسی برنامه ارزشیابی .است گرفته خود به تری جدی شکل این دهه، پایان در درسی،های  برنامه به بخشی کیفیت

 آموزش نظام تغییر با مونه،عنوان ن به .است  جمله این درسی از ریزی برنامه و پژوهش سازمان سفارش به مختلفهای  رشته

 گرفتند قرار بررسی مورد مربوط مشکالت و ارزشیابی مورد بار سه هندسه، و ریاضی دروس ارزشیابی ،9839 سال از متوسطه

 به ،9831 تا 9839 های موم و مهر در متوسطه جدید نظام از جامع ارزشیابی مرحله چهار همچنین(. 9838 کیامنش،)

 (.9839-9831 همکاران، و کیامنش) است گرفته صورتموزشی آ تحقیقات مرکز سفارش

 اعتبار و ارزیابی اعتباری ردیف اختصاص با 9831 سال از کیفیت تضمین و ارتقاء منظور به و علمی رویکرد با ارزشیابی   

 ارزشیابی و قاتتحقی مطالعات، مرکز توسط فناوری، و تحقیقات علوم وزارت عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی سنجی
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 از علمی و سیستماتیک گونه که به عالی آموزش ارزشیابی (.9831 جنبشی،) گرفت صورت کشور آموزش سنجش سازمان

 اساس بر پزشکی، آموزش و بهداشت درمان وزارت ارزیابی و نظارت توسط دفتر 9831 سال در شد، آغاز بهداشت وزارت

 علوم های دانشگاه آموزشی گروه شش در را درونی ارزشیابی طرح المللی، بین و ملی سطح در عالی، آموزش سنجش تجارب

 داخلی پزشکی های گروه تمام درونی ارزشیابی (.9813 رومیانی، از نقل به 9831 همکاران، و بازرگان) درآورد اجرا به پزشکی

 به را کالن مقیاس در عالی آموزش زانری برنامه آمد و بازتاب مثبت آن نظر در اجرا به 9831 سال دانشگاه در سی از در بیش

 (.9813 رومیانی،؛ 9838 کلباسی،) کرد جلب عالی آموزش ارزشیابی

 وضعیت موجود ارزشیابی برنامه درسی

 و بررسی با زمانهم. شد آماده 9833 ماه بهمن آموزشی، ریزی برنامه و پژوهش سازمان در برنامه درسی ملی، نگاشت اولین    

 نیز ملی درسی برنامه اصالح و بررسی فعالیت ،9833 آذر در پرورش و آموزش عالی شورای در نیادینب تحول سند تصویب

 (.9819 بابایی، حاجی) رسید نهایی تصویب به 9819 سال در و یافت سرعت

 درسیهای  هبرنام از ارزشیابی و اجرا تدوین، طراحی، برای مناسب کارهای و ساز آوردن فراهم ملی که درسی برنامه رسالت   

منظور فراهم آوردن اطالعات توصیفی و قضاوتی برای درک بیشتر،  مبحث ارزشیابی، به است، در محلی تا ملی سطوح در

گیری و پاسخگویی نسبت به میزان اثر بخشی، دستورالعملی در هشت بند تنظیم و در اختیار کارشناسان قرار  هدایت، تصمیم

 .(9819ی اسالمی ایران، )برنامه درسی ملی جمهور داده است.

 گیری نتیجه

 سال به ایران در آن ظهور و دارد ریشه گیری اندازه و سنجش و آموزشی ارزشیابی عمومی حوزه دو در درسی برنامه ارزشیابی

 سالهای در همدان بوعلی دانشگاه در بار اولین برای مستقل تخصصی حوزه عنوان به آموزشی ارزشیابی. گردد برمی 9233

 نظریه گرفته، صورت ارزشیابی و درسی برنامه در که مفهومی تغییرات وجود با(. 9838 کیامنش،) کرد پیدا رواج 9813

 درسی برنامه جدید های الگو چه اگر. است نیافته چندانی تغییر اخیر سال 23 در آن، شناسی روش و درسی برنامه ارزشیابی

 هفتاد، همزمان با دهه ابتدای از. گرددسنتی تکیه می های روش نان برهمچ درسی برنامه ارزشیابیدر  اما است، شده طراحی

 و پژوهش سازمان علمی هماهنگی شورای مصوبه اساس بر درسی برنامه راهنمای سندامیدواری،  و خیزش دوره آغاز

 تحصیلی، دوره صولا و اهداف بر مشتمل سندی راهنما این. است شده ابالغ درسی های گروه به( 9831) آموزشی ریزی برنامه

های  شیوه و یادگیری - یاددهی های روش آن، سازماندهی و محتوا درسی، ماده اهداف درسی، برنامه بر حاکم منطق و رویکرد

 تولید، طراحی، مشتمل بر درسی  برنامه تولید فرایند ای، نامه آیین طی درسی نیز کتب تألیف و ریزی برنامه دفتر. است ارزشیابی

 محوله، های مسئولیت از بند یک در ارزشیابی و پژوهش کمیته اعضای ،نامه آیین این در. کرده است ابالغ را یابیارزش و اجرا

 .(9831 تألیف، و ریزی برنامه دفتر مدیریت منشور) است شده درسی های کتاب و برنامه اعتباربخشی و ارزشیابی به موظف

 بر ملی درسی برنامه روزرسانی به و بازنگری (،9813) اسالمی ایران همچنین بر اساس بند هشت برنامه درسی ملی جمهوری

 آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان پیشنهاد به ساله 93 تا 1 زمانی فواصل در حداکثر آمده عمل به ارزشیابی نتایج اساس

 .شد خواهد انجام پرورش و آموزش عالی شورای تصویب با و

 منابعفهرست 

 .914-913 (،82) 3 آموزشی،های  نوآوری. درسی برنامه ارزشیابی نتایج کاربست و اشاعه(. 9833) ه، افسانه.سن .آقازاده، محمد

 .دانشگاهی نشر: تهران. تابعی آموزی سواد در آن کاربرد و آموزشی ارزشیابی(. 9812) بازرگان، عباس.
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 .11-11 (،8) 9 ،اجتماعی علوم در ای رشته میان مطالعات .ای رشته میان درسی برنامه ارزشیابی چگونگی(. 9833) بازرگان، عباس.

تهرران: سرازمان    .چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزشیابی درونی در سطح گرروه آموزشری   (.9838محمدی، رضا. ) و بازرگان، عباس.

 .سنجش آموزش کشور

دیردگاه دانشرجویان کارشناسری ارشرد رشرته علروم       بررسی نقش ارزشیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی از (. 9831جنبشی، عاطفه. )

تهرران: دانشرگاه آزاد   آموزشری،   تحقیقرات  رشته ارشد کارشناسی نامه . پایانتربیتی دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن

 .رودهن

 دانشرجو ای  حرفره  نیازهای به اسخگوییپ نظر از معلم تربیت مراکز ابتدایی آموزش جدید درسی برنامه ارزشیابی .(9833. )پور، یاور جاللی

 .درسی کتب تألیف و ریزی برنامه دفتر: تهران. ندانشجویا و مدیران مدرسان، دیدگاه از معلمان

هرای   نروآوری . تهرران  شرهر  ابتردایی  مردارس  در توصریفی  -کیفی ارزشیابی اجرای یابی زمینه(. 9831. )احمدی، غالمعلی حسنی، محمد.

 .922-31 ،(28) 1 ،آموزشی

 .81-83 ،89، تربیت. پرورش و آموزش نظام در ارزشیابی اصلی نقش(. 9813. )خادمی، ملوک

 آموزشی مناطق از برخی ابتدایی مدارس در توصیفی ارزشیابی آزمایشی اجرای زشیابیار(. 9831) شریفی، حسن پاشا.و  خلق، ایرج. خوش

 .993-943، (4) 22،تربیت و تعلیم فصلنامه. کشور

 طباطبرایی. عالمه دانشگاه ارزشیابی درونی گروه آموزشی آموزش و پرورش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (. 9813.)مرتضیرومیایی، 

 .تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی .ابتدایی پرورش و آموزش رشته ارشد کارشناسی نامه پایان

 .آگاه نشر: تهران. تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و گیری اندازه(. 9813. )اکبر علی سیف،

 . 19-931 ،(9) 2، تربیت و تعلیمفصلنامه  .ایران در متوسطه پرورش و آموزش(. 9811. )صافی، احمد

 و رویکردهرا  هرا،  نظرگراه : درسری  برنامه )ویراستار(، مهرمحمدی. م در. درسی برنامه ارزشیابی الگوهای(. 9831. )اجارگاه، کورش و فتحی

 .سمت: تهران. اندازها چشم

 گرروه  آموزشری، هرای   نروآوری  و درسی ریزی برنامه پژوهش موسسه .الکترونیک رشته درسی برنامه ارزشیابی(. 9831. )پویا، اقبال سمیقا

 .درسیهای  برنامه از ارزشیابی و بخشی اعتبار و پژوهشی

های آموزشی دانشکده  مطالعه موردی گروه بررسی ارزیابی درونی به عنوان اولین مرحله از فرایند اعتبار سنجی:(. 9838) کلباسی، افسانه.

 اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رسانی پزشکی. مدیریت و اطالع

 .آییژ: تهرانخسروی. .  ا. آقازاده و ع. م ، ترجمه .درسی برنامه ارزشیابی عملی راهنمای(. 9833. )ل کنیکی،

 .نور پیام: تهران. آموزشی ارزشیابی های روش(. 9838. )کیامنش، علیرضا

هرای   نروآوری . آموزشری  نظرام  ارزشیابی منظر از ایران تحصیلی ارزشیابی نظام بررسی و نقد(. 9833. )حسنی، محمدو  کیامنش، علیرضا.

 .31-938(، 83) 3 آموزشی،

. آموزشری  ارزشریابی  مروقل در تربیت و تعلیم فصلنامه مقاالت انتشار دهه یک در کاو و کند(. 9831. )صفرخانی، مریمو . کیامنش، علیرضا

 .99-82، 938 تربیت، و تعلیم فصلنامه

 پرنجم  پایره ) ایرران  در آموزشری هرای   داده بررون  و دادهرا  درون ارزشریابی  پایه،های  صالحیت سنجش(. 9831. )همکاران و .ع کیامنش،

 . تربیت و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش وزارت: تهران (.ابتدایی

. تهران: سازمان پژوهش و ارزشیابی برنامه، محتوا و امکانات آموزشی مراکز تربیت معلم(. 9832) .یضی، حجت اهللاب و مشفق آرانی، بهمن.

 .ریزی درسی برنامه

 ریرزی  برنامره  و پرژوهش  سرازمان : تهرران  .شیمی آموزش ارشد کارشناسی درسی برنامه ارزشیابی(. 9819. )همکارانو  مقصودی، مجتبی.

 .آوری فن و ریاضی علوم، آموزش گروه پرورش، و آموزش لعاتمطا پژوهشگاه آموزشی،

 .اندیشه فراشناختی: تهران. ایران در پرورش و آموزش تحوالت سیر(. 9834. )حنیفی، فریباو  مکتبی، سید حبیب.
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 و تعلریم  فصرلنامه  .آموزشری های  فعالیت و مواد سودمندی افزایش در آن نقش و مفهوم تکوینی، ارزشیابی(. 9834. )سیامک رضا مهجور،

 .11-31، 42 و 49، تربیت

 ارزشیابی دفتر: تهران. آموزشی نظام شده عملیاتی ایدئولوژی یا آموزان دانشهای  آموخته از ارزشیابی نظام(. 9832. )مهرمحمدی، محمود

 .پرورش و آموزش وزارت تربیتی و تحصیلی

 .سمت: تهران (.اندازها چشم و هارویکرد ها، نظرگاه) درسی برنامه(. 9831) مهرمحمدی، محمود.

 طررح  دبیرخانره : تهرران . ایرران  در درسری  ریزی برنامه نظام موجود وضعیت تاریخچه بررسی نهایی گزارش(. 9833. )اهلل پور، نعمت موسی

 .ملی درسی برنامه تولید

 دانشرگاه  انسرانی  و اجتمراعی  علوم مجله. انایر و غرب در آموزشی ارزشیابی تحوالت روند تطبیقی مقایسه(. 9839. )اهلل نعمت پور، موسی

 .999-981 (،2) 93 ،شیراز

 در نروین  راهبرردی  :گرایری  سراز  و سراخت  رویکررد  بر مبتنی درسی برنامه ارزشیابی(. 9831) کرمی، مرتضی.و . مهمویی، حسین مؤمنی

 .912-933 ،99 تربیتی،های  پژوهش. ابتدایی دوره در درسی برنامه ارزشیابی

 .43-83 ،994 ،پرورش و آموزش ماهنامه. پرورش و آموزش در ارزشیابی اصول(. 9843. )ینصفت، مرتض

 .. تهران: نشر پارساهای آموزشی زمینه ارزشیابی برنامه (.9831.)هومن، حیدر علی

 

 

 

 


