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 چکیده

از آنجا که آموزش و پرورش در تحقق اهداف و آرمانهای جامعه، نقشی  

 نیز زمینه اسالمیساز بر عهده دارد، در نظام جمهوری  کننده و سرنوشت تعیین

گونگی تنها از طریق آموزش و پرورشی  سازی برای حرکت انسانها به سوی خدا

ارزشیابی "راستا این در  .امکانپذیر است هدفمند، پویا، فعال و با نشاط

نیز با هدف توجه به رسالت اصلی ارزشیابی، یعنی فراهم ساختن امکان  "توصیفی

ساز ایجاد محیطی فعال و پویا برای  بهبود فرایند یادگیری، میتواند زمینه

وهش حاضر با هدف واکاوی جایگاه ارزشیابی ژپ.آموزان باشد یادگیری دانش

توصیفی در برنامه درسی به ارتباط ارزشیابی  توصیفی و برنامه درسی، اهداف 

داخته است. با توجه پر و نقد ارزشیابی توصیفی ارزشیابی توصیفی و ابزار آن

به اینکه معلمان نقش موثری در تغییر نگرش فراگیران و والدین و همچنین 

اشاره شده است، در جریان  تغییر سایر معلمان دارند به بررسی چگونگی ایجاد

فرایند این طرح پژوهشی می توان نتیجه گرفت اجرای ارزشیابی توصیفی نیازمند 

در برنامه درسی می باشد. توجه به تغییر  ایجاد شرایط و زمینه های مناسب

نگرش مدیران ، والدین، معلمان و حتی خود فراگیر به عنوان شرایط اساسی 

اجرای این روش می باشد و در صورتی که این شرایط فراهم نگردد، اجرای این 

 .روش ارزشیابی با شکست مواجه می شود

 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،  توصیفی،-ارزشیابی، ارزشیابی کیفیواژگان کلیدی: 

 برنامه درسی
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 مقدمه

آموزش و پرورش رسمی بحث ارزشیابی  از جمله موضوعات مهم در نظام

انش انجام می شود که د از دانش آموزان است،ارزشیابی اصوال با این هدف

لم ضمن آشنایی با این مع واقف گردد و   آموز به نقاط قوت و ضعف خود

هایی برای اصالح شیوه های آموزش خود بدست آورد.گاهی نیز امر ، داده 

ی برای تصمیم گیری در خصوص ماندن راارزشیابی تبدیل می شود به ابز

یا عبور دانش آموز از یک پایه به پایه دیگر.)سند تحول بنیادین 

اصلی برنامه درسی صاحبنظران یکی از عناصر (10-5ص  1390آموزش و پرورش،

را ارزشیابی می دانند.یک برنامه درسی زمانی کارایی الزم را دارد که 

امه درسی هماهنگی الزم را داشته عنصر ارزشیابی با سایر عناصر برن

باشد با این نگاه تغییر در ارزشیابی تغییر در سایر عناصر را ضروروی 

(امروزه در نظام تعلیم و تربیت ایران شاهد 325ص  1381می نماید)شریفی 

تغییرات سازنده ای در بخش های مختلف آموزش و پرورش همچون تغییر در 

یریت کالس ، سنجش و ارزشیابی تحصیلی کتاب درسی ،شیوه های آموزش ، مد

بوده که این تغییرات بستر و زمینه را برای تحول کیفی آماده کرده 

است)شکوهی مرتضی، قره داغی،بهمن، مدیریت بازخورد، تهران انتشارات 

یک پدیده ی نوظهور در ارزسیاب ایران  ارزشیابی توصیفی(  1389کوروش 

که پرداختن به جایگاه آن  ابی استی از انواع ارزشییک محسوب می گردد

در برنامه درسی  به لحاظ تاثیر مستقیم آن در سرنوشت تحصیلی دانش 

ارزشیابی توصیفی ،الگویی کیفی است که تالش آموز حایز اهمیت می باشد.

می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه فراگیران توجه می کند و 

هد.این عمل موجب اصالح ، بهبود توصیفی از یادگیری آن ها ارایه می د

و توسعه ی مهارت ها و دانش ها و نگرش های فراگیران می شود.با توجه 

به ویژگی های گفته شده در مورد ارزشیابی توصیفی ، اجرای این روش 

نیازمند ایجاد شرایط و زمینه های مناسب در نظام تربیتی می باشد.توجه 

ان و حتی خود فراگیر به عنوان به تغییر نگرش مدیران، والدین، معلم

شرایط اساسی اجرای این روش می باشد.در صورتی که این شرایط فراهم 

نگردد، اجرای این روش با شکست مواجه می شود)برنامه ریزی درسی،هاشمی 

بنابراین در این مقاله به تاریخچه  و ارتباط  (440ص  1394،سید احمد،

ی و اصول و ویژگی های آن در ارزشیابی توصیفی با عناصر برنامه درس

برنامه درسی می پردازیم، به لحاظ نقش موثر معلم به ویژگی یک معلم 

به عنوان عامل تغییر نیز مطالب ارایه شده که تقدیم خواننده می 

 گردد.

 

 تعاریف

ثبت شده  1ارزشیابی: اولین تعریف رسمی ارزشیابی به نام رالف تایلر  

است، وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در 

می گوید:  2مطلوب مورد نظر می داند. کرونباخ رسیدن به هدف های آموزشی

ارزشیابی وسیله جمع آوری و به کار گیری اطالعات در جهت اتخاذ تصمیم 

هار می اظ 3( بی بای236برای یک برنامه آموزشی است)شیرازی،علی،ص 

کند:ارزشیابی فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی که ئر نهایت به 

 (236 شیرازی،علی،ص) قضاوت نظر به اینکه به اقدام شخصی بینجامد است.

بد دست  )Delineating (ارزشیابی فرایند تعیین کردن 4از نظر استافیل بیم
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مفید برای قضاوت در اطالعات  (Providing)و فراهم ساختن  (Obtaining)آوردن 

 (  236تصمیم گیری هاست. )شیرازی،علی،ص 

تربیتی است که –ارزشیابی توصیفی: شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی   

اطالعات الزم ، معتبر و مستند برای شناخت دقیق  و همه جانبه ی 

فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری ، با استفاده از ابزار ها و روش 

پوشه کار ، آزمون ها و مشاهدات در طول فرآیند  های مناسب مانند

یادگیری به دست می آید تا بر اساس آن بازخورد های توصیفی -یاددهی

مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی و 

عاطفی مطلوب برای دانش آموز ، معلم و اولیا حاصل آید.)راهمنمای 

تالیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه  معلم در ارزشیابی توصیفی،دفتر

 (4ص  1394نظری،

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: فرآیند منظم جمع آوری اطالعات به منظور   

بررسی ، داوری و قضاوت در مورد تالش های یادگیری دانش آموزان و 

فعالیت های معلم در دستیابی به اهداف آموزش و پرورش بر اساس مالک 

)راهمنمای معلم در ارزشیابی توصیفی،دفتر تالیف کتاب های های معین. 

 (285ص  1394درسی عمومی و متوسطه نظری،

کشور ما یک واژه  برنامه درسی: واژه برنامه درسی در آموزش و پرورش  

جدید است که تا کنون به وسیله ی افراد مختلف براساس معانی متفاوتی 

که از این واژه ها به عمل آمده است مورد استفاده قرار گرفته 

  Currere است.اصطالح برنامه درسی از نظر لغت شناسی ریشه در واژه التین 

است. دال معتقد دارد که معنای میدان مسابقه یا میدانی برای دویدن 

است: برنامه درسی فرآیندی است رسمس یا غیر رسمی که از طریق آن ، 

یادگیرنده با نظارت مدرسه ، معلوماتی را کسب می کند و شیوه درک آن 

ها را در می یابد ف مهارت هایی را فرا می گیرد و نگرش، ارزشگذاری 

برنامه درسی ( 6و  5ص  1375و ارزش ها را تغییر می دهد.)شریعتمداری،

در واقع همان برنامه آموزشی پیشنهادی است که بیانگر کشاندن 

یادگیرنده به سویی است که برای رشد ترجیح داده شده است و تکیه بر 

نظام ارزش ها دارد و برنامه درسی وسیله ای برای رسیدن به آرمان ها 

نامه ( بر1385، تحقق اهداف و انجام مقاصد تربیتی است.)تقیپور، ظهیر 

درسی به عنوان مجموعه ای از دروس یا برنامه ای برای تدریس در زمره 

ی تعاریف سنتی و محمدود است و عبارت است از برنامه ای که در آن 

فهرست موضوعات مختلف درسی به تفکیک تعیین و تصریح شده است و عمدتا 

اشاره به موضوعات  و دروسی است که در مدرسه تدریس می شود)فتحی 

 (16،ص1384جارگاه ، وا

 یافته های علمی پژوهش

می توان بیان داشت که ارزشیابی جزیی از فرآیند آموزش است  و 

چون تعلیم و تربیت نیازمند به زمان و فرصت طوالنی می باشد باید در 

هر مرحله به ارزشیابی بازده ، محتوا و روش ها بپردازیم و دگرگونی 

جود آوریم تا به نتایج مطلوب تر و ها و تغییرات الزم را در آن به و

طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به   (Leithwood;78:2005)مطمئن تر دست یابیم.

ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره تجربه نوآورانه برخاسته از عمل در 

مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است این طرح اصل طالیی در عصر 

ت نه ارزشیابی از یادگیری. رویکرد جدید ارزشیابی برای یادگیری اس
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جدید از "حافظه مداری" روی بر می گرداند و سنجش مستمر و گام به گام 

به عبارت دیگر هدف رویگردانی از   (Block. M Etal 2002) جایگزین می شود.

ارزشیابی نمره گرا ، ارتقای کیفیت یادگیری در مدرسه و دستیابی به 

امروزه  (West, R & Crighton, J . 1999)ری است. نتایج بهتر در فرآیند یادگی

نیازمند سیستم هایی از سنجش هستیم که به هر دانش آموز به دیده ی 

حرمت نگاه کند ، موهبت های طبیعی و انسانی  او را بسیار بیشتر از 

نابراین بر اساس مطالب فوق و در یک آزمون های سنتی نشان دهد. ب

توصیفی، نوعی -اشت که ارزشیابی کیفیجمعبندي کلی میتوان بیان د

زمینه مشارکت فعال دانش آموز و والدین را در  - :ارزشیابی است که

در جمع آوري اطالعات از ابزارهاي  - .فرآیند ارزشیابی فراهم می نماید

معلم  - .متنوع و جدید براي افزایش اعتبار اطالعات، استفاده می نماید

حلیل و تفسیر دقیق اطالعات و با توجه و شوراي مدرسه با جمع بندي، ت

به ابعاد مختلف یادگیري و عاطفی و مهارتی در خصوص ارتقاء دانش آموز 

از نتایج سنجش و ارزشیابی،  - .به پایه ي باالتر تصمیم گیري می نماید

یادگیري -در رفع موانع یادگیري دانش آموز در طول فرآیند یاددهی

یط ارتقاء و مداخله هاي مناسب در زمان با تسهیل شرا - .استفاده میشود

متناسب با  - .مقتضی از افت تحصیلی تا حد قابل توجهی جلوگیري می نماید

نیاز دانش آموزان، از بازخوردهاي کیفی با عبارت هاي واضح و روشن 

که منجر به تشویق و ترغیب دانش آموز براي تالش بیشتر شود استفاده 

 1387کیامنش،)یت هاي گروهی تالش می نماید. در جهت تقویت فعال - .می شود

یکی از عواملی که تغییر در نظام ارزشیابی   )ر،به نقل از تایل 7:

سنتی را اجتناب ناپذیر می سازد،وجود آسیب ها و کاستی هاي موجود 

نظام ارزشیابی تحصیلی است. برخی از این آسیب ها و کاستی هاي موجود 

ي ابتدایی عبارتند از:حافظه پروري و  در نظام ارزشیابی تحصیلی دوره

کم توجهی به حیطه ها و سطوح مختلف یادگیري ،تحمیل اضطراب نامطلوب 

به دانش آموزان ،افزایش تکرار پایه ي تحصیلی هدف شدن امتحان به جاي 

یادگیري ،کم توجهی  -یادگیري ،کم توجهی به بهداشت روانی محیط یاددهی

رسش گري ،حاکمیت امتحان هاي پایانی و به پرورش خالقیت و روحیه ي پ

توجه اندک به تالش و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان،سنجش کمی و بی 

اهمیتی به سنجش کیفی و استفاده محدود و ناچیز از ابزارها و روش هاي 

سنجش جایگزین ،که البته باید اذعان کرد ،آسیب هاي ذکر شده به صورت 

ران گرامی با به کارگیري روش ها و یک جا ،مصداق نداشته و آموزگا

ابزارهاي جدید ، با نگرش نو تالش کرده اند تا این آسیب ها به حداقل 

  (14: 1383رستگار، )برسد. 

در این شرایط بود که ضرورت ایجاب کرد تا در ارزشیابی از آموخته 

هاي دانش آموزان تجدید نظر صورت گرفته و با در نظر گرفتن اسناد 

اسالمی و همچنین نقاط قوت تجربیات -فرادستی و فرهنگ بومی و ایرانی

سایر کشورهاي موفق در این زمینه، در نوع ارزشیابی و ویژگی هاي ان 

و به خصوص دوره ي ابتدایی تحولی صورت پذیرد؛ و توجه ي ویژه در کشور 

 است مسلم آنچه واقع در. شد توصیفی –اي به ارزشیابی کیفی 

تربیتی است  – تحصیلی ارزشیابی از اي شیوه ، توصیفی اینکه،ارزشیابی

که اطالعات الزم و معتبر و مستند براي شناخت دقیق و همه جانبه ي 

مختلف یادگیري ،با استفاده از روش ها و ابزارهاي فراگیران در ابعاد 

پوشه کار، (به ویژه آزمون هاي عملکردي)مناسب سنجش همانند ،آزمون ها 

یادگیري فراهم می نماید تا بر اساس  -مشاهدات در حول فرایند یاددهی

آن بازخورد هاي کیفی مورد نیاز ،براي کمک به یادگیري بهتر در فضاي 
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وب تر ارائه گردد. پرواضح است که سنجش و ارزشیابی عاطفی مطل -روانی

جزیی جدایی ناپذیر از فرایند یاددهی یادگیري محسوب می گردد که از 

آن طریق می توان، میزان مسیر طی شده تا رسیدن به اهداف آموزشی را 

نمود.به عبارتی یکی از مهمترین فعالیت هایی است که در  13مشاهده 

ربیت و به دور از هرگونه شرایط نگران کننده ، جریان جاري تعلیم و ت

 1383فراهانی، )اضطراب آور و تنش زا ،انتظار می رود که اتفاق افتد.

 نحو به اگر توصیفی –به نظر میرسد که در ارزشیابی کیفی  (15 – 18:

آموزش به طور پیوسته  -ارزشیابی -شآموز توالی شود، اجرا و طراحی دقیق

ن فرایند است که شایستگی فرد رشد می کند، اعتماد تکرار می شود. در ای

به نفس او افزایش می یابد و توان تصمیم گیري فرد باال می رود. و 

در یک جمله می توان بیان کرد که ارزشیابی پویا و کیفی در خدمت 

.(با توجه به مطالب فوق، کامال  13: 1383، رستگار( .آموزش قرار دارد

یادگیري به عنوان -مشخص است که خأل ارزشیابی کیفی در فرآیند یاددهی

یکی از اساس ترین مشکالت برنامه ي نظام آموزشی کشور محسوب می شود 

که خوشبختانه پس از هشتاد سال حکومت مطلق ارزشیابی کمی پایان یافته 

رزشیابی توصیفی به عنوان یک برنامه ي ملی ا 88-89و در سال تحصیلی 

توجه به حیطه  -در کشور عزیزمان با اهداف ذیل به اجرا درآمده است.

هاي مختلف شخصیت دانش آموز در ابعاد شناختی عاطفی، اجتماعی، جسمانی/ 

یادگیري/ فراهم نمودن زمینه ي مناسب  -بهبود کیفیت فرایند یاددهی

تربیتی از طریق  -تأکید بر اهداف آموزشی /براي حذف فرهنگ بیست گرایی

توجه به فرایند یادگیري به جاي تأکید بر محتوا/ فراهم نمودن زمینه 

ي مناسب براي حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت 

یادگیري/  -تحصیلی دانش آموزان/ افزایش بهداشت روانی در محیط یاددهی

یادگیري/ توجه به  -ی در فرایند یاددهیگسترش فرهنگ ارزشیابی تکوین

ش، ابتکار تالتفاوت هاي فردي دانش آموزان/ پرورش روحیه تحقیق، تفکر، 

و خالقیت دانش آموزان. مسلما تغییر نظام ارزشیابی از شیوه سنتی به 

از پیش تعیین شده باشد.  توصیفی با توجه و تاکید بر اهداف -کیفی

جه به مطالب بیان شده، میتوان گفت که با تو (14 – 17: 1386امجدي، )

توصیفی در نظام آموزش و پرورش ما فرآیندي است منظم -ارزشیابی کیفی

که به منظور تعیین و تشخیص میزان پیشرفت دانش آموزان در رسیدن به 

(در  26:  1384حشتمی و دیگران، ( .هدفهاي آموزشی در نظر گرفته شده است

عه ارزشیابی آموزشی است که به طور عمده واقع ارزشیابی کیفی زیر مجمو

توسط معلمان انجام می شود و نقش برجسته آن را در برون داد واسطه 

اینک که  1383 : 9)موسوي،  )اي و برون داد نهایی می توان مالحظه نمود 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه قانون اساسی براي تحوالت 

فرهنگی و شوراي  انقالبصویب شوراي عالی ز مدت به تراهمه جانبه و د

عالی آموزش و پرورش رسیده و به عنوان نقشه راهی جامع در تمامی 

ابعاد به آن پرداخته شده است میتواند در کنار سند برنامه ي درسی 

ملی که به عنوان یکی از زیرنظام هاي اصلی آن محسوب می شود؛ شرایطی 

 یادگیري –میق در فرآیندهاي یاددهی را براي ایجاد تحول همه جانبه و ع

 اصلی هاي مولفه از یکی عنوان به نیز ارزشیابی نظام. آورد وجود به

 توجه با. است شده تاکید و توجه ان به مفصل فرادستی اسناد در که است

 است، شده طراحی بنیادي تحول راستاي در ملی درسی برنامه که این به

شی را شامل میشود، لذا آموز نظام در وسیعی و گسترده ابعاد در تغییر

میباید متناسب با سطح تغییرات شرایط اجرایی الزم براي تحقق اهداف 

به نظر می رسد در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  .آن فراهم شود



 3  1-Ralph tyler smith 

2- Cronbach 
3- Beeby 
4- Stuffle beam 

 
 

هدفهاي عملیاتی و راهکارهاي ذیل آنها، لزومًا از تناظر یک به یک با 

این رو، برخی هدفهاي عملیاتی و نیز برخوردار نیستند. از  کالنهدفهاي 

دیگري نیز  النن، ممکن است با هدفهاي کاالراهکارهاي ذیل یک هدف ک

مرتبط باشند. با توجه به این گونه ارتباطها، هر راهکار، براي هدفی 

که ذیل آن آمده است، جنبه اصلی و براي برخی هدفهاي دیگر جنبه مکمل 

است در تدوین الزم ام این سند، هنگام عملیاتی کردن احک دارند. به

ها مورد توجه  هاي میان مدت و کوتاه مدت این گونه پیوستگی برنامه

ن و مهم در سند تحول، توجه و تاکید به الیکی از اهداف ک .قرار گیرد

نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت محتواي درسی در تعلیم و تربیت رسمی و 

سند فوق آمده است که باید به  نالعمومی کشور است. همچنین در اهداف ک

ارزشیابی توجه ویژه اي شود و در این زمینه پژوهش هاي موثري براي 

ن، التقویت آن انجام گیرد؛ و در ادامه در جهت رسیدن به هدفهاي ک

 1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ).شودراهکارهاي اساسی ارائه 

:55 – 54) 
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 توصیفی در برنامه درسی تاریخچه ارزشیابی

در خارج از کشور : بررسی نظام ارزیابی کشور های مختلف جهان 

نشان می دهد استفاده از کارنامه توصیفی امری رایج و دارای سابقه 

فرانسه روش نمره دهی استفاده ای طوالنی است . به طور مثال: در کشور 

از عبارات توصیفی: باالتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار 

با استانداردو ... است. در فرانسه ارزشیابی کار شاگرد در هر کالس و 

در پایان سال تحصیلی به وسیله معلم همان پایه انجام می شود و مالک 

. در آلمان شش طیف و در ژاپن ستارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز ا

پنج مفهوم همراه با جمالت توصیفی کاربرد دارد.به طور مختصر در بسیاری 

از کشور ها ارائه نمره ضمن ایجاد رقابت ناسالم و اضطراب امتحان ، 

یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرار می دهد و 

ابع و استعداد های باقوه انسانی با ایجاد افسردگی بخش زیادی از من

 (1382را تلف می نماید.)محقق معین،محمد حسن،

سیاسگذاران آموزش و پرورش ایران از سال های اخیر در ایران: 

شمسی تالش هایی برای بهبود ارزشیابی تحصیلی در دوره آموزش و  70دهه 

به پرورش عمومی را آغاز کردند. تصویب آیین نامه امتحانات دو نوبتی 

جای امتحانات سه ثلثی  و مقرر نمودن مصوباتی در زمینه ارزشیابی 

مستمر ، تصویب اجرای ارزشیابی توصیفی و باالخره تصویب اصول حاکم بر 

ارزشیابی در شورای عالی آموزش و پرورش از جمله فعالیت هایی است که 

در سال های اخیر انجام شده است. طرح ارزشیابی توصیفی به صورت 

 اجرا و ارزشیابی شد. 81-82یشی در سال تحصیلی ازما

 

 ارتباط متقابل ارزشیابی توصیفی با عناصر برنامه درسی

صاحبنظران و متخصصان برنامه ریزی درسی عمدتا عناصر اصلی 

برنامه درسی را شامل هدف،محتوا، روش تدریس و ارزشیابی می دانند.یک 

است که بین عناصر آن برنامه درسی زمانی از کارایی الزم برخوردار 

هماهنگی و انسجام الزم وجود داشته باشد.در این صورت برنامه درسی 

بیشترین ظرفیت را برای اثرگذاری مطلوب بر عملکرد دانش آموزان خواهد 

داشت.در چنین شرایطی هر گونه تغییر در ارزشیابی )از رویکرد کمی به 

)اهداف،محتوا،روش رویکرد کیفی( تغییر در سایر عناصر برنامه درسی 

 تدریس( را ضروری می نماید.

 

 اصول حاکم بر ارزشیابی 

 بخشی به فعالیتهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش ه منظور نظامب

آموزان و با توجه به رویکردها و نگرشهای نوین در تعلیم و تربیت، 

تعیین  "اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی"عنوان  اصول زیر تحت

  :میشود

  یاددهی جدایی ناپذیر فرایند بخش به عنوان باید آموزان دانش ارزشیابی -1

 .شود تلقی آن پایانی ٔ  نقطه عنوان به نه و یادگیری

 نتایج و است یاددهی یادگیری فرایند بهبود و ارزشیابی،اصالح غایی هدف -2

 .گیرد قرار استفادهمورد  ش ها رو و برنامه ها اصالح باید در ارزشیابی ها
  یاددهی شهای رو و محتوا هدفها، وهماهنگی بین تناسب درارزشیابی باید -3

 قرار گیرد. توجه مورد درس هر به مربوط یادگیری
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های  در طراحی و اجرای انواع برنامههای ارزشیابی باید به آمادگی -4

 .آموزان توجه شود جسمی، عقلی، عاطفی و روانی دانش
های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی،  ارزشیابی باید به جنبهدر  -5

 .آموزان توجه شود اجتماعی، اخالقی و حرکتی دانش
 در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش -6

 .آموزان توجه شود های دانش ها و مهارت ها، نگرش

آموز نیز بتواند از  در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش -7

 .آموزان ارزشیابی کند ها و عملکردهای خود و دیگر دانش یادگیری

های  ه بر ارزشیابی فردی، باید از فعالیتالودر نظام ارزشیابی، ع -8

 .عمل آید گروهی نیز ارزشیابی به
ه بر پاسخ نهایی، به فرایندی که منجر به الودر ارزشیابی باید ع -9

 .، نیز توجه کردتولید پاسخ شده است
رشد و زمینه ی  در ارزشیابی باید با تأکید بر روش حل مسئله، -10

 فراهم کرد. آموزان را شکوفایی دانش

ا توجه به اهداف، ماهیت و نوع موارد ارزشیابی، از انواع مختلف ب -11

مانند پرسشهای شفاهی، آزمونهای عملی، )روشها و ابزارهای ارزشیابی 

عینی و انشایی، روشهای مشاهده رفتار، پوشههای مجموعه انواع پرسشهای 

کار، ارائه مقاالت و طرحها، گزارش مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی، 

ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی مستمر، انواع دست ساختهها، روش خودسنجی 

 .استفاده میشود(و...

محتوا  است با توجه به هدفها، الزمدر فرایند یاددهی ــ یادگیری  -12

از قبیل تشخیصی، تکوینی، )و روشهای تدریس از انواع ارزشیابیها 

استفاده  (مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع، درونی، بیرونی، ملی و...

 .شود

معلم در چارچوب سیاست  مدرسه و ستقاللدر فرایند ارزشیابی باید ا -13

 های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.

 .ای ساماندهی و اجرا گونه ارزشیابی باید بهه موجب این اصل، ب -14
ت انسانی، اعتماد به نفس و الدار شدن حقوق، تعام شود که موجب خدشه

 م نگردد.آموز یا معل مت روانی دانشالس

بایست به تفاوتهای فردی  در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می -15

 شود. آموزان توجه دانش

 

 

 برنامه درسی: ویژگی های ارزشیابی توصیفی در

 

در ارزشیابی توصیفی به جای دادن نمره به دانش آموز از عبارت  -1

تالش خوبی داشته ای، باتالش به موفقیت رسیده ای،  های کیفی مثل

تالش کنی، با انجام تمرین بیشتر مشکل  برای موفقیت باید بیشتر

 .شما برطرف می شود و ... استفاده شود
محدود نمی شود این ارزشیابی در  ارزشیابی توصیفی به زمان خاص  -2

یادگیری، در فعالیت های خارج از کالس و در محیط زندگی  کل جریان

 .جریان دارد
تالش و رشد کودکان همانند موفقیت آنان ارزشمند است و فقط به    -3

موفقیت ها امتیاز داده نمی شود بلکه، تالش و پیشرفت نیز امتیاز 

 .دارد

آموزان در حوزه های مختلف و سطوح همانگونه که یادگیری دانش  -4

از ابزار  باید با استفادهآن نیز سنجش و ارزشیابی  متفاوت است،
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یادگیری ها را بسنجد. پوشه کار، آزمون  هایی باشد که بتواند این

ارزشیابی توصیفی مورد که در ها، مشاهدات از جمله ابزارهایی است

 .استفاده قرار می گیرد

صل بر ارتقای دانش آموزان به پایه های توصیفی ا در ارزشیابی  -5

بسیار نادر و زمانی که دانش آموزان  باالتر است مگر در موارد

 .دارای ناتوانایی های ذهنی باشند

کارنامه دانش آموزان عالوه بر عملکرد درسی، عملکرد اجتماعی و   -6

) جزوه آموزشی   .فیزیکی را منعکس می کند -عاطفی و جسمانی

 (1395،نریمانی،محمد رضا ،آموزشی و مراحل انجام آنارزشیابی 

 

 در برنامه درسی: اهداف اساسی ارزشیابی توصیفی

 

 بهبود کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری. 

 فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی. 

 تأکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تأکید بر محتوای کتابها. 

  زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات فراهم نمودن

 .آموزانپایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش

  افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی ـ یادگیری یا کاهش فشار های

 .روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود
 

 در برنامه درسی: ابزار های ارزشیابی توصیفی

 

در حد انتظار، نزدیک به  کارنامه ارزشیابی توصیفی )با مقیاس .1

 (انتظار و نیازمند تالش بیشتر

 (چک لیست ها )سیاهه رفتار، فهرست وارسی، فهرست بررسی .2

 (برگ ثبت گزارش )فهرست مشاهدات، فهرست واقعه نگاری .3

 پوشه کار .4

 و .......(  آزمونها ) عملکردی، مداد کاغذی  .5
 (. 1381تکالیف درسی) یحیی کاظمی، .6

 

 ارزشیابی سنتی در برنامه درسی:چرایی برکناری 

 

انی و ابزار حی شیوه های امت طی سه دهه گذشته در ایران ، درباره

سنجش آموخته های دانش آموزان سخن و انتقاد بسیاری رفته که در رساله 

ددی ارائه شده است عیه های متصهای پژوهشی و تو اهی ، گزارشگهای دانش

ارزشیابی های سنتی و به ویژه گسترش ان و حبا این همه غول نظام امت

ید یا لیک ک لههار گزینه ای که به آسانی به وسیچهای  کاربرد پرسش

ب لده با اغکنبر نظام آموزشی سایه اف چنانمی شود هم تصحیحماشین 

می پردازد  بلهنوآوری های برنامه ریزی درسی و روشهای آموزش به مقا

نو در ارزشیابی لگویی فی اصی" ارزشیابی تو بین مو لفان کتاچنهم

دکتر حسنی و دکتر احمدی دالیل مختلفی را برای رویگردانی "  حصیلیت

از رویکرد ارزشیابی سنتی را ذکر کرده اند که به چند نمونه اشاره 

 می گردد:

 مغالطه جزء و کل  -1
 مغالطه هدف با وسیله -2

 عوارض امتحان محوری -3
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 ایجاد اضطراب امتحان -4

 ایجاد رقابت نا مطلوب -5
 عدم توجه به خالقیت در امتحانات -6

 ایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه -7
مقاله تبیین ضرورت اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی )نتیجه مداری -8

 (2ص 1397در نظام آموزشی، داوودیان،بهزاد، صفرلکی،طاهره 
 

ارزشیابی توصیفی در پنج محور در نظام ارزشیابی تغییر و 

 :تحول ایجاد نموده است

: .محور اول : تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی

نمودند از نتایج عمدتًا معلمان، تالش می رویکرد سنتی ارزشیابی، رد

آموزان ارزشیابی به عمل آورند و آن را به صورت نمره دانش یادگیری

ن شد که به نحوه و چگونگی یادگیری و بهبود آتالش می گزارش دهند. کمتر

الگوی جدید ارزشیابی، معلم، ارزشیابی را در خدمت  توجه شود. در این

کند. نگاه وی به آن کاماًل تغییر می دهد؛ لذایادگیری قرار می

یادگیری بهتر بینجامد. لذا  ای است که بهارزشیابیهای او به گونه

این منظور بررسی  آموزان و قوتهای آنها، برایضعفهای عملکرد دانش

شود، نه این  که راهی برای برطرف کردن و یا بهبود آنها یافت شودمی

شود می که صرفًا ضعفها منعکس شود. همچنین این الگوی ارزشیابی، موجب

 آموزان بداند و با آنها در مسیرمعلم خود را همسفر یادگیری دانش
کند، نه کسی که در پایان راه ایستاده و منتظر است که مشاهده حرکت 

 (.1382رسد )حسنی، کسی زودتر به پایان راه )یادگیری( می کند چه

جریانی هدفمند و پیوسته بدانیم که از مبادی آغاز و  اگر یادگیری را

ارزشیابی هم جریانی پیوسته است که از مبادی آغاز  رسد؛به نتایج می

رود؛ رسد؛ یعنی دوش به دوش یادگیری به پیش میمی شود و به نتایجیمی

یادگیری و در جهت بهبود یادگیری خواهد بود  یابی زمانی برایلذا ارزش

آموزان از طریق بازخورد، فراهم دانش که پیوسته اطالعات مفیدی برای

دست آمده از این نوع ارزشیابیها  آورد. با ترکیب و تحلیل اطالعات به

می تواند تصمیمهای مناسب  که طی مراحل مختلف گردآوری شده است، معلم

روشن می شود که این  آموز بگیرد. با این توضیحاتدرباره دانش آموزشی

را تشدید می  الگوی ارزشیابی کاماًل پویا است و عنصری که پویایی آن

است  نماید ارائه بازخورد های توصیفی است. تحقیقات زیادی نشان داده

 .که بازخوردهای توصیفی موجب بهبود یادگیری دانش آموزان می شود

 حد در) ترتیبی مقیاس به( 0 – 20ای ): تغییر مقیاس فاصلهمحور دوم 

طول سالیان دراز،  دربیشتر( :  تالش نیازمند انتظار، به نزدیک انتظار،

بوده است و  (0-20ای )نمره مقیاس مورد استفاده در کشور، مقیاس فاصله

بازخورد  آموزان و والدین،معلمان نتایج آزمونها را براساس آن به دانش

در  اند. این شکل از بازخورد به دلیل ابهام درتغییر و دقت زیادداده

به  فواصل بین آن )هشتاد قسمتِ بیست و پنج صدمی (، رقابت برانگیز بوده ً
همین دلیل است که در طول این سالها، نمرة بیست بسیار مورد احترام 

....( انتظار وانتظار، درحدبوده است. مقیاس ترتیبی )بیش ازحد وتوجه

نماید و انعطاف پذیری را ندارد، کمتر ایجاد رقابت می این مشکالت

ارزشیابی توصیفی، جایگزین نمره در کارنامه است.  بیشتری دارد؛ در طرح

 (1382)حسنی، 

آموزان، بازخورد دیگر در حین فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش به سخن

رود که دریافت صور میکنند. به واقع تای دریافت نمیفاصله ترتیبی یا

آموزان را سست بازخوردها از سوی معلم فرآیند یادگیری دانش این نوع

این طرح خالء این بازخوردها را بازخوردهای توصیفی پر  نماید. درمی
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توصیفی، بازخوردهایی با معناو مؤثری هستند که  کند. بازخوردهایمی

دهند گیری خود قرار میوضعیت پیشرفت یاد در جهت شناخت آموزان رادانش

هایی برای بهبود یادگیری دریافت  وآنان همچنین از این طریق رهنمود

 .دارندمی
بسیاری از معلمان، ناممکن است. به زعم  تصور حذف بازخورد نمره برای

یکی از ابزارهای اقتدار معلم است،  آنها نمره اهرم انگیزشی قوی است و

کند. اما واقعیت این ایجاد می یریحذف آن خالء بزرگی در جریان یادگ

کند. توصیفی، مشکلی ایجاد نمی است که حذف نمره و هر گونه بازخورد غیر

ها دیگر نگران زیرا بچه انجامد؛حتی به بهبود شرایط یادگیری هم می

در فعالیتهای  کسب نمره نیستند. آنها به دنبال شناخت اشتباه خود

فرزندشان  خواهند بلکه ازکودک نمره نمییادگیری هستند. والدین نیز از 

عوامل  حذف نمره، حذف یکی از« ای؟امروز چه یاد گرفته»پرسند که می

 شود که مسافر کوچکزا است. بنابراین در کالس شرایطی فراهم میاسترس
 (1385کند )حسنی، سفر یادگیری سفرش را با آرامش خاطر دنبال 

ارزشیابی  فعالیت: آوری اطالعاتابزارهای جمعبخشی به  محور سوم: تنوع

درباره  آوری اطالعات ، ب( داوریتحصیلی با دو فعالیت جزیی : الف( جمع

اطالعاتی  آموزمشخص می گردد. درفعالیت نخست، معلموضعیت یادگیری دانش

این  نماید. در شیوه سنتیآوری میآموز جمعرا از وضعیت یادگیری دانش

 از طریق آزمونهای مداد ـ کاغذی )امتحان( یا پرسشهای اطالعات عمدتاً 
 آوری اطالعات متنوعشد. اما در این طرح ابزارهای جمعکالسی جمع آوری می

 ند و عالوه بر آنها ابزارهای دیگری چون پوشةکار، ابزارهای ثبتشده ا
مشاهده، تکالیف درسی و آزمونهای عملکردی نیز مورد استفاده قرار 

تری را برای معلم، آماده این ابزارها اطالعات بیشتر و وسیع .گیرندمی

بنابراین هم اعتبار اطالعات به سبب تنوع در ابزارها بیشتر  سازد ومی

تر خواهد شد. اساس قضاوت و داوری معلم واقعی تر و منصفانه شود و هممی

بخشی به ابزارهای گردآوری اطالعات از وضعیت یادگیری  کار در تنوع

کردن اطالعات است که همان مشاهده کودک در حین  ترآموز، واقعیانشد

 (1382محصوالت یادگیری اوست )حسنی،  فعالیت و بررسی آثار و

تحصیلی که در این  کارنامه: محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه

تر اندکی عمیق تر وطرح "گزارش پیشرفت" نام گرفته است به طور کلی مفصل

کارنامه کمی، که  آموز می پردازد. بر خالفش رشد و پیشرفت دانشبه گزار

تحصیلی به  شامل فهرستی از نام دروس و نمره ها است، گزارش پیشرفت

همچنین در  .دهدآموز اطالعاتی به والدین میشکل توصیفی، از وضعیت دانش

 شود، بلکه به ابعاداین گزارش تنها به وضعیت درسی صرف توجه نمی
، جسمانی و اجتماعی توجه شده است. در گزارش پیشرفت تحصیلی عاطفی

روشنی درمی یابند که در چه بخش از انتظارات آموزشی،  والدین به

 هایی را مشکالتی دارند و با توجه به آن مشکالت توصیه احتماالً کودکشان

 (.1382نمایند )حسنی، تحصیلی فرزندشان دریافت می برای بهبود عملکرد

: آموزانگیرنده درباره ارتقاء دانشپنجم: تغییر در مرجع تصمیممحور 

گیری درباره ارتقاء به نمرهای نظام سنتی ارزشیابی تحصیلی، تصمیم در

آموز بستگی دارد. طبق شرایطی که از پیش تعیین پایانی دانش امتحان

آموز شود که آیا دانشاساس نمره های کسب شده مشخص می شده است و بر

باالتر ارتقاء یابد یا این که باید تکرار پایه  واند به پایهتمی

حتی در سالهای اخیر به عهده رایانه  گیری رابنماید. این تصمیم

دارد  کرد که فردی اجازه ارتقاءمی اند و رایانه به راحتی مشخصگذاشته

 (.1382یا نه! )حسنی، 

آوری شده جمع ارزشیابی توصیفی به سبب اینکه اطالعات اما در الگوی

های کمی و کیفی است، تحلیل و ترکیب این داده متنوع بوده، و شامل

گیری درباره مبتنی بر آن، از جمله تصمیم ها و تصمیم های آموزشهداد

به عهدة معلم وشورای مدرسه است.  آموزانارتقاء یا عدم ارتقاء دانش
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شود، زیرا ویض میگیری تفتصمیم در این الگوی ارزشیابی به معلم اختیار

 .تواند تصمیم بگیردآموز میدانش ترین فردی است که دربارهوی الیق 
گردآوری شده از فرآیند پیشرفت  در این الگو، معلم براساس شواهد

آموزی دهد. در صورتی که دانشمی آموز اجازه ارتقاءآموز به دانشدانش

ال تحصیلی و در بین پایان س های طولی و عرضی )دربعد از انجام مداخله

پایه را به مدیر و  سال تحصیلی( به حد مطلوب نرسید؛ پیشنهاد تکرار

گیری آن تصمیم دهد و شورا براساس شواهد موجود دربارهشورای مدرسه می

یک  نماید. لذا ارزشیابی توصیفی تکرار پایه را تنها به عنوانمی

مداخله انجام  پذیرد و زمانی اینمداخله در روند تحصیلی کودک می

 .که مشخص شود تکرار پایه برای کودک تأثیر مثبت خواهد داشت شودمی
محور ششم الگوی ارزشیابی توصیفی را که حسنی در نسخه  حصاربانی

ارزشیابی توصیفی ظاهرا از قلم انداخته بود ؛ تحت  راهنمای جدید طرح

توضیح تمامی جنبه های رشد" به شرح ذیل  عنوان "توجه همه جانبه به

 :داده است

توصیفی، عالوه بر رشد ُبعد عقالنی دانش آموز، به  در الگوی ارزشیابی

جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز  جنبه های دیگر رشد، از

سال با مشاهده رفتار و عملکرد دانش آموز  توجه شده است. معلم در طول

شکل توصیفی، ارائه  های ذکر شده به ،گزارشی را از وضعیت او در حیطه

باشد و به دور از اغراق،  می دهد. این گزارش باید دقیق و حساب شده

برای نمونه گزاره  از الفاظ و کلمات مثبت استفاده شود. در این گزارش

نکات  هایی در توصیف وضعیت دانش آموز نظیر : دقت کردن در رعایت

ان، عمل به بهداشتی، کسب عادتهای مطلوب جسمانی، همکاری با دیگر

مدرسه، احترام گذاشتن به دیگران، شرکت در مباحث و گفتگوها  قوانین

گردد. این ها از جمله انتظاراتی است که در الگوی  و... بیان می

توجه به حیطه های گوناگون رشد شخصیتی دانش  ارزشیابی توصیفی در زمینه

دیده که در نظام سنتی، کاماًل نا آموز، مطرح شده است. انتظاراتی

ارزشیابی آموزشی و مراحل انجام جزوه آموزشی  .)انگاشته شده است

   (1395،نریمانی،محمد رضا ،آن

 

 معلم به عنوان عامل تغییر در برنامه درسی

اي در  درسی، جایگاه ویژه هاي علم به عنوان مجري اصلی برنامهم  

تاثیرگذار ي درسی دارد. از جمله عوامل  موفقیت یا عدم موفقیت برنامه

ي درسی، باور ونگرش معلم در رابطه با  بر اجرا وتغییر برنامه

تغییردانش ودرك وفهم معلم از تغییر، میزان مشارکت معلمان در فرآیند 

تغییر، میزان آمادگی وي براي پذیرش تغییر از طرفی، و نگرانی و ترس 

ه طرح و عدم اطمینان معلم از عواقب تغییرایجاد انگیزه وعالقه نسبت ب

هاي آموزشی  برنامه است. بهترین ها تغییر و وجود تعامل میان معلم

را منجر شود. این  ده ایبه علت اجراي ناقص میتواند نتایج دلسرد کنن

ي نارساي تهیه شده، در صورت اجراي صحیح  در حالی است که یک برنامه

 بنابراین اشتباه بزرگ آن بخشی را پدید آورد میتواند نتایج رضایت

است که تنها بر محتواي تغییر تاکید شده و از روند اجرایی آن غفلت 

چرا که اهمیت فرایندي که تغییر را اداره میکند، همسنگ خود  شود

ي تغییر است.به عبارت دیگر اشاعه و نهادینه کردن نوآوري  اندیشه

.)مقاله وتغییرات در نظام آموزشی تأمل وتدبر ویژهاي را طلب مینماید

در برنامه درسی ونقش عامل تغییر با نگاهی به ارزشیابی  تغییری 

 (1396،عنانی،زهرا،توصیفی
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 :ایرانبرنامه درسی نقد ارزشیابی توصیفی در 

انجام اصالحات در نظام آموزشی نمی توان آن را متوقف کرد.  برای

ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر این نظام از جایگاه خود  متاسفانه

عناصر را به صورت غیر کارکردی تحت تاثیر قرارداده  بقیه خارج شده و

آموزشی در جریان اجرا باید "مداخله موثر  است. برای اصالح نظام

صرفاً در یک عنصر مثالً ارزشیابی خالصه  کارکردی" کرد. اما چنانچه مداخله

درسی نظیر هدف ها، محتوی و روش  شود و همزمان به سایر عناصر برنامه

ارزشیابی به این عناصر  یری توجه نکرد و یا صرفًا از منظرهای یادگ

تاثیر آن را نمی  توجه کرد؛ اگر چه این مداخله، موثر خواهد بود اما

محمد حسن )توان الزامًا در جهت کارکردی تر شدن نظام آموزشی دانست

 (.1382محقق معین،

نویسنده معتقد است که شیوه ارزشیابی توصیفی کنونی حاکم بر 

نامه ی درسی ایران همچنان نیاز به اصالحات و ویرایش هایی دارد چرا بر

که به خودی خود نتوانسته در رویکرد فکری بسیاری از معلمان تغییر 

ایجاد کند و این بستر نیازمند اماده سازی شرایط و امکانات از جمله 

فضای آموزشی و مواد تدریس به ویژه در مناطق روستایی و مرزی دو 

می باشد.ارزشیابی توصیفی می تواند به شکوفایی همه جانبه زبانه 

استعداد های بالقوه انسانی فراگیران کمک کند اما رسیدن به چنین 

بستری هنوز در مناطقی که ذکر شد و نگرش معلمان آن ها وجود ندارد و 

این امر موجب اجرای نامطلوب ارزشیابی کیفی توصیفی می گردد که می 

 ی وارده بیشتر از فواید آن خواهد بود.توان گفت ضرر ها

 

 پیشینه تحقیق

بررسی و مقایسه  "(در مقاله اي تحت عنوان  1389)نامور و دیگران 

اثربخشی اجراي ارزشیابی کیفی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر مهارت هاي 

ضمن بیان اهمیت و ضرورت ارزشیابی  "اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

آموزش چنین نتیجه گیري می نمایند که  فرایند در توصیفی –کیفی 

ارزشیابی توصیفی تاثیر بیشتري نسبت به ارزشیابی نمره اي بر میزان 

کارگروهی و همکاري و کاهش رقابت و همچنین افزایش مشارکت آنها در 

بحث و گفتگوهاي دانش آموزان دارد. با توجه به نتایج این تحقیق 

 .رفع برخی کاستی ها توصیه می شود اجراي ارزشیابی کیفی توصیفی با
 

(در تحقیقی نشان داد که معّلمان دانش کافی نسبت به  1382)محبی 

ارزشیابی توصیفی دارند و از نگرش مثبت هم برخوردارند و فقط در برخی 

برخوردار نبوده اند و در مجموع بررسی هاي  الزمموارد از دانش و نگرش 

فی طرح نسبتًا موفقی است و می توان وي نشان می دهد که ارزشیابی توصی

براساس تجربیات به عمل آمده ضعف هاي آن را شناسایی کرد و بر طرف 

 نمود.

 (68 – 79: 1384حسنی،  )

اکثر  میزان آگاهی(در تحقیقی نتیجه می گیرد که  1397دستگردی احمدی) 

تر از میزان مورد انتظار می  معلمان از نظام ارزشیابی توصیفی پایین

شد و سطح آگاهی آنهادر حد کلیات می باشدهمچنین تفاوت معناداری با

بین میزان آگاهی معلمان مرد و زن از نظام ارزشیابی توصیفی وجود 

 .ندارد
 

این طرح ( در پژوهش خود این چنین نتیجه می گیرد که 1397تاتاری )

ویژگی هایی همچون:پویایی، بازخورد، کیفی بودن، عملکردگرایی، 

و همه جانبه گرایی را دارا می باشد و چنانچه به نحو مطلوب فرایندی 
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اجرا گردد، نتایجی همچون بهبود یادگیری، افزایش بهداشت روانی کالس 

درس، افزایش اعتماد به نفس، افزایش روحیه ی نقدپذیری و ... در دانش 

 .آموزان را به همراه خواهد داشت
 

رابطه نگرش معلمان و مدیران در تحقیقی با عنوان تطبیق ( 1389)شکاري 

در خصوص کار بست ارزشیابی کیفی نسبت به کمی در دوره ي آموزش ابتدایی 

نتیجه می گیرد که معلمان و مدیران تاثیر ارزشیابی کیفی را بر سه 

مولفه ي بهبود رفتار دانش آموزان ، بهبود یادگیري دانش آموزان و 

ابی کمی ارزیابی نموده سالمت روانی دانش آموزان را بیش از ارزشی

 (1394سالمی )دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي ا . اند

 
 نتیجه گیری

به طور کلی یک برنامه موفق باید حول هدف های شخص شده ی سازمان 

و تئوین یابد،سنجش جایگاه این طرح ها در برنامه درسی و انتظارات 

 موفقیت و اثر بخشی بیشتر آن است.از آن ها نشان دهنده ی تمایل به 

با تدابیر اصالحی به تغییر و اصالح یا بهبود ارزشیابی میتوان به 

بهبود کیفیت برنامه درسی کمک کرد که با توجه به شرایط  تکنیک های 

 -ارزشیابی کیفی  و روش های ارزشیابی مختلفی تهیه و تدوین شده است.

امه هاي درسی و نظام هاي آموزش توصیفی یکی از عناصر مهم و اساسی برن

و پرورش محسوب می شود. لذا با عنایت به اهمیت این عنصر در روند 

یادگیري، ارائه شیوه نوین در این زمینه و ارتقا سطح  -فعالیت یاددهی

دانش معلمان و سایر دست اندرکاران تعلیم و تربیت، ضرورتی اجتناب 

توصیفی به  -زشیابی کیفی ناپذیر می باشد. آنچه مسلم است اینکه ار

عنوان یکی از مولفه هاي اصلی نظام آموزش و پرورش، در اسناد فرادستی 

مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه ي درسی ملی، 

بر طبق سند تحول بنیادین  .نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است

کیفی، الگویی است که  آموزش و پرورش و برنامه ي درسی ملی، ارزشیابی

ف الگوهاي رایج ارزشیابی، به جاي کمی نگري از طریق الش می کند برخالت

توجه به معیارهاي برنامه درسی و آموزشی، به عمق و کیفیت یادگیري 

دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت آنها ارائه داده و ارزشیابی 

اساس آن به دانش آموزان  را در خدمت آموزش و یادگیري قرار دهد تا بر

بازخورد هاي کیفی مورد نیاز ،براي کمک به یادگیري بهتر در فضاي 

با توجه به موارد ذکر شده اجرای .عاطفی مطلوب تر ارائه گردد -روانی

ارزشیابی توصیفی نیازمند ایجاد شرایط و زمینه های مناسب در برنامه 

والدین، معلمان و حتی درسی می باشد. توجه به تغییر نگرش مدیران ، 

خود فراگیر به عنوان شرایط اساسی اجرای این روش می باشد و در صورتی 

که این شرایط فراهم نگردد، اجرای این روش ارزشیابی با شکست مواجه 

  می شود.
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