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 پیشگفتار مولفان

گوااری بورای آینوده دانسوت.     توان نووعی سورمایه  های آموزشی هر کشور را میفعالیت

آگواهی و  ی انسوانی و یوا بوه عبوارتی، رشود      گااری با توسوعه هدف اصلیِ این سرمایه

ی انسان است. با پیشرفت روزافزون علوم و فناوری نقوش آمووزش و   های بالقوهتوانایی

ی اصلیِ نظام آموزشی، کشوف و  پرورش دچار دگرگونی شده است به طوری که وظیفه

ی هوای سوازنده  آموزان، برای شرکت در فعالیوت های دانشپرورش استعدادها و توانایی

 اجتماعی است.

شدن نظام آموزش رسومی در ایوران و   با گاشت بیش از یك قرن از نهادینه در این میان

-ی مردودانِ مقطع ابتدایی نظام آموزشی کشور بوین سوال  با مروری بر آمار نگران کننده

هوایی  توان دریافت کوه نارسوایی  هو ش، به ویژه در مناطق محروم می 1381-1376های 

-یافتن اهداف آموزشی در این مقطوع موی  در نظام آموزشی وجود دارد که باعث تحقق ن

ی فرایند آموزشی کشور نیز در نظوام ارزشویابی   ی مفقودشدهرسد حلقهگردد. به نظر می

-از ارزشیابی فرآیند منظمی است که باا اساافا ا از روش   منظورخالصه شده باشد. 

ای علمی و به منظور آگاهی از پیشرفت تحصایلی، بهواو  یاا    های خاص و به شیوا

شناسی و فرآینادهای  آیند آموزش و اطالع از تغییرات ایجا  شدا  ر ساخترییر فتغ

 گیر .ذهنی یا گیرندگان صورت می

-هوای رفتوارگرایی و روان  بی تردید فرآیند سنجش با رویکرد سنتّی که متکی بر نظریوه 

-نگر است، دیگور نموی  های جزئیهای آزمونسنجی کالسیك است و شامل انواع سؤال
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آموزشی را آموز، معلم، والدین و حتی نظام در نظام آموزشی ایران، عملکرد دانش توانند

هوای اخیور تغییراتوی را در سواختار،     ارزیابی کند. به همبن دلیل نظام آموزشی طی دهوه 

توان به تصویب های اجراییِ خود به وجود آورده است که از آن میان میمحتوا و روش

1گریاشاره کرد. ارزشیابی توصیفی یا الگوی سازایی طرح سنجش و ارزشیابیِ توصیفی
 

ی درسی شناسی یادگیری و برنامهی روانی پویا و رشددهنده است که در حوزهرویکرد

یوادگیری،   -های جدید است و با هدف افزایش کیفیوت فرآینود یواددهی   متکی بر نظریه

یادگیری تهیوه   -ددهیهای پایانی و افزایش بهداشت روانی محیط یاکاهش اعتبار آزمون

 شده است.

الن و معلموان را در  . تربیتی مسئوی  امروزه نتیجه مداری چیزی است که ذهن و اندیشه

پیشرفت تحصویلی بور نتیجوه نهوایی     های  دهد به همین دلیل ارزشیابی می مدارس شکل

قضواوت را  ی  کنند و پایه می یادگیری متمرکز شده و امتخانات پایانی نقش اصلی را ایفا

 در ایون نووع  . گاارند کوه دانوش آمووزان بودان دسوت یافتوه انود        می اینتیجهدرباره ان 

گیرنود و چگونوه    موی  تنها چیزی هستند کوه موورد سونجش قورار    ها  دانستهها  ارزشیابی

رو در سوالیان   از این. شود می توانستن و عمل کردن در جریان آن محو و ناپیدا، دانستن

ظام اموزشی توجه عمیق تری را به این حووزه ازآمووزش مبواول    ن ناخیر سیاست گاارا

توصویفی از   –و ارزشویابی کیفوی   ( ارزشیابی مستمر) یطرح امتحانات دونوبت. داشته اند

 –درایون میوان الگووی ارزشویابی کیفوی      . عمیق به این موضووع اسوت  توجه های  نشانه

ت تا جای خود را در بدنه توصیفی به عنوان نسخه کامل تر ارزشیابی مستمر توانسته اس

 .  نظام آموزشی تثبیت کند

                                                           
1
نگرد. در این فراینود  های یادگیری است که به یادگیری همچون فرایندی پویا میسازایی گرایی یکی از دیدگاه - 

 سازند.آموز مورد نیاز خود را میاند و به سبب تعامل با محیط اطراف، دانشیادگیرندگان فعال
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معتبور و  ، تربیتی است که اطالعالت الزم –این الگو شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی 

مستند را برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران درابعاد مختلف یادگیری یوا اسوتفاده   

، پوشوه کوار  ، عملکوردی هوای   و ابزارهای مناسب سونجش هماتننود آزموون   ها  از روش

و سوس  براسواس   ، نمایود  موی  یوادگیری فوراهم   –مشاهدات در حول فراینود یواددهی   

ازخوردهای کیفی مورد نظر را برای ند جمع آموزی شده منظم و هدفمند باطالعات مست

 .  کند می کمك به یادگیری بهتر دانش آموزان در فضای روانی عاطفی مطلوب تر ارایه

باید بتواننود امکانوات رشود و    ، طرح معلمان هستندن اصلی این از انجایی که مجریا

بودین منظوور نیواز بوه     . دانش اموزان را در کالس درس فراهم کنندی  تکامل همه جانبه

بودین  ، دانش آموزان را در کالس درس فوراهم کننود   استعدادهای ی همه جانبهشناخت 

بوه   بتواننود  آمووزان خوود را  نشمنظور نیاز به شناخت کامل دانش آموزان دارند و اگر دا

خوود   کواری  قادر خواهند بود برای پیشرفت و یا جبران نقواط ضوعف  ، خوبی بشناسند

در این راسوتا پو  از آمووزش برخوی از معلموان       . صحیح تری را انتخاب کنندهای  راه

-1381به صوورت پویش آزمایشوی در سوال تحصویلی       حاین طر، مقاطع ابتدایی کشور

ارزشیابی توصیفی بوه دسوت    حاله طرسبراساس آنچه از اجرای سه . ش اجرا شد 1382

اضطراب و نگرانی دانش آموزان از امتحان کسب نمره بیست کواهش یافتوه   ، آمده است

توصویفی  هوای   به توسعه آموزشاند  است و معلمان و والدینی که این طرح را اجرا کرده

 .  زندگی گرایش پیدا کرده اندهای  و یادگیری مهارت

تردید پیاده سازی صددرصدی نظام ارزشیابی توصیفی از پایه اول ابتودایی سوال    بی

ش در تمام مناطق آموزشی کشور بدان معناست که نظام آموزشوی قصود    1389- 1388

د یجوا رسوه ا نگرش مطلووب نسوبت بوه مد   ، بود بخشددارد یادگیری دانش آموزان را به

اعتمواد بوه نقو  دانوش آمووزان و      ، بهداشت روانی کالس درس را افزایش دهد، نماید

. . . . روحیه انتقاد پایری را در کودکان افوزایش دهود و  ، ها را باال نگه داردنمشارکت آ
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هموه  ، اموا تنهوا بوا گوامی پو  و پویش نهوادن       ، این تحول جای بسی خرسوندی اسوت  

بینش و نگورش  ، مگر آنکه به شکل تدریجی در دانش، قق نخواهد شدحآن مهای  آرمان

هوای   تغییرات الزم درباره یادگیری و شویوه . . . جامعه و، والدین، دانش آموزان، معلمان

بدین منظور مولفان در مطالعه پیش رو که در دو بخش تنظویم  . سنجش آن به وجود آید

انوواع ارزشویابی    تعاریف، ارزشیابی، نخست به کلیات موضوع که شامل تاریخچه، شده

هوا،   ویژگی، یف ارزشیابی توصیفی و بیان اهدافاست پرداخته و سس  ضمن تعر. . . و

توضویح مختصوری بوا بهداشوت      رابطه ارزشیابی توصویفی ، اجراهای  مختصات و روش

 .  نوشته شده است فرسودگی شغلی معلمان و خالقیت ،روانی

مولفان در این نوشتار سهمی بر معرفی و تبیین ارزشیابی توصیفی جهت ارائه هرچه 

انودرکاران  ها و مراحل اجرا توسط معلّمان و دیگر دستها، روشبهتر در اجرای مهارت

ی  در بخش پیوست کتاب نمونوه اند جامعۀ آموزشی و پرورشی در مدارس ابتدایی داشته

در پایوان از  . آن آورده شده استهای  ارزشیابی توصیفی و نمون برگی  تصاویر کارنامه

 شود.تشکر و قدردانی می عطااللهیهمکاری و مساعدت جناب آقای 

 

 

 مریم افضل خانی

  میترا رضایی
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