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مقدمه
در اين فصل ضمن بيان ارتباط عناصر برنامه ی درسی با ارزش يابی توصيفی، مطالبی درباره ی طرق مختلف 
اعالم  و  بازخورد  ارائه ی  و  دانش آموز  يادگيری  وضعيت  مورد  در  قضاوت  و  اطالعات  ثبت  اطالعات،  جمع آوری 

نتيجه ی ارزش يابی ارائه می شود. 

ارتباط متقابل ارزش يابی توصيفی با عناصر برنامه ی درسی 
محتوا،  هدف،  شامل  را  درسی  برنامه ی  اصلی  عناصر  عمدتًا  درسی،  برنامه ريزی  متخصصان  و  صاحب نظران 
آن   عناصر  بين  که  است  برخوردار  الزم  کارايی  از  زمانی  درسی  برنامه ی  يک  می دانند.  ارزش يابی  و  تدريس  روش 
هماهنگی و انسجام الزم وجود داشته باشد. در اين صورت برنامه ی درسی بيشترين ظرفيت را برای اثرگذاری مطلوب 
بر عملکرد دانش آموزان خواهد داشت. در چنين شرايطی هرگونه تغيير اساسی در هر يک از عناصر برنامه، به نوعی 
بر عناصر ديگر نيز اثر خواهد گذاشت. با اين نگاه تغيير در ارزش يابی (از رويکرد کّمی به رويکرد توصيفی)، تغيير در 

ساير عناصر برنامه ی درسی ( اهداف، محتوا و روش تدريس) را ضروری می نمايد. 
اهداف: در ارزش يابی توصيفی برای تصميم گيری در خصوص ميزان اثربخشی فعاليت های يادگيری بايد نتايج 
عملکرد دانش آموزان را با اهداف آموزشی مربوطه مقايسه نمود؛ لذا ضروری است كه اهداف در قالب نتايج يادگيری 
بيان شوند تا معلوم شود كه دانش آموز پس از درگيرشدن در فعاليت های يادگيری قادر به انجام چه كاری خواهد بود و 
دامنه ی تالش فكری و عملی  او تا چه ميزان است و هر يک از يادگيرندگان متناسب با تجربيات، عاليق و توانايی های 

خود به چه سطحی از اين اهداف دست يافته اند. 
محتوا: با تغيير رويكرد ارزش يابی، انتخاب و سازماندهی محتوا نيز تغيير خواهد كرد. در اين صورت، محتوای 
آموزشی به جای تأكيد بر موضوع، بر مفاهيم و ايده های اساسی تأكيد خواهد كرد. بنابراين انتظار می رود دانش آموزان 
حوزه های  در  تفكر  روش های  و  اصلی  ايده های  و  مفاهيم  يكديگر،  از  مجزا  و  مستقل  موضوعات  فراگيری  به جای 

مختلف يادگيری را بياموزند. 
روش تدريس: در ارزش يابی توصيفی، فرايند ارزش يابی با فرايند تدريس ادغام شده و مرز جدی يا حّدفاصل 
ميان اين دو فرايند از بين رفته است؛ از اين رو اگر تغيير در روش ارزش يابی توأم با تحول در روش تدريس نباشد، 
نمی توان انتظار داشت اهداف برنامه ی درسی تحقق يابد. به عبارت ديگر تغيير ديدگاه معلمان درباره ی ارزش يابی نيازمند 
تغيير ديدگاه آن ها درباره ی يادگيری و نقش معلم و دانش آموز در آن است. به كارگيری رويكرد توصيفی در ارزش يابی از 

ـ يادگيری موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد: آموخته های دانش آموزان وقتی امكان پذير است كه در فرايند ياددهی ـ
  تفاوت های فردی (از راه به كارگيری سبک های گوناگون يادگيری)

  بهره گيری از منابع متنوع و كارآمد
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  توجه به فرايندهای شناختی و فراشناختی
  فراهم  نمودن فرصت نقد و ارزيابی عملكرد دانش آموزان توسط خود آنان و همساالنشان

  به حّداقل رساندن استفاده از روش های انتقالی١ در تدريس
  انعطاف پذيری و تنوع بخشيدن به فرصت های يادگيری

  مبنا و محور قراردادن نتايج و پيامد های يادگيری
در اين صورت، امكان سازماندهی محتوا حول مفاهيم و ايده های اساسی وجود خواهد داشت. اين کار فرصت 
برنامه ی  عناصر  ميان  هماهنگی  و  وحدت  بدين ترتيب  و  کرده  فراهم  را  ارزش يابی  در  توصيفی  رويكرد  از  بهره گيری 

درسی افزايش می يابد. 

بايد  به برنامه ی درسی به عنوان يک «کّل يکپارچه» توجه نمود  چرا که:
 در فرايند برنامه ريزی درسی، عناصر اصلی برنامه ی درسی به صورت يک سيستم و در 

ارتباط متقابل با هم در نظر گرفته می شوند.

جمع آوری و ثبت اطالعات
برای ارزش يـابی از کّم و کيف پيشرفت تحصيلی دانش آموز در فرايند ياددهی ــ يـادگيری بـايستی اطالعات 
مورد نياز، توسط معّلم جمع آوری شود. به منظور افزايش اعتماد و اطمينان نسبت به دّقت و صّحت اطالعات جمع آوری 
شده، از روش ها و ابزارهای مختلف استفاده می شود تا اطالعات جامعی در ارتباط با کّم و کيف دستيابی به اهداف و 
مشکالت موجود در اين فرايند جمع آوری شود که از آن ميان می توان به مشاهده، آزمون، کارپوشه  ، پروژه، خودسنجی 
و همساالن سنجی اشاره کرد. بديهی است روش ها و ابزارهای ارزش يابی براساس اهداف آموزشی موردنظر انتخاب 

و به کار گرفته می شود.

الف) مشاهده 
در جمع آوری اطالعات از طريق مشاهده،  ابزارهای زير می توانند مورد استفاده قرار بگيرند: 

١ــ چک ليست
٢ــ مقياس درجه بندی

٣ــ واقعه نگاری

١ــ روش های سخنرانی، توضيحی، نمايشی. برای آشنايی بيشتر با روش های تدريس انتقالی، می توانيد به کتاب «مبانی نظری و مهارت های آموزش 
علوم» از انتشارات سازمان پژوهش و  برنامه ريزی آموزشی مراجعه کنيد.
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            ١ــ چک ليست
 يکی از ابزارهای مورد استفاده در مشاهده، چک ليست است. چک ليست به فهرستی از مالک ها يا معيارهای 
به کار  و  تهيه  هستند  درگير  آن  با  دانش آموزان  که  فعاليتی  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  برای  که  می شود  گفته  معين 

گرفته می شود.
قرارگيرند، تهيه می شود، رفتارها مورد  رفتارهايی١ که قرار است مورد ارزش يابی  برای اين کار، فهرستی از 
مشاهده قرار می گيرند و دست يابی به هر يک از مالک های موردنظر با زدن عالمت «√» در برابر رفتارهای موجود 
در فهرست، مشخص می شود. بديهی است فهرست رفتارها بايد برگرفته از انتظارات برنامه درسی در انجام فعاليت 

موردنظر باشد.
مثال: برای انجام فعاليت صفحه ی ٣٧ کتاب علوم تجربی پايه ی اّول می توان نمونه چک ليست٢  زير را، در حين 

انجام  آزمايش توسط گروه ها، تکميل کرد:  

مشاهدات
دانش آموز

گروه سهگروه دوگروه يک
………………شادیفهيمهمينا

فعاليت را فهميده و انجام داده است.
شرح  را  خود  فعاليت  انجام  چگونگی 

می دهد. 
دقت  به  افتاده  اتفاق  که  را  تغييراتی 

مشاهده کرده و بيان می کند.
به نظر ديگران توجه می کند (پيشنهادها 

را می پذيرد)
نوبت را رعايت می کند.

   
             ٢ــ مقياس درجه بندی

يکی ديگر از ابزارهای مورد استفاده در مشاهده، مقياس درجه بندی است که با آن کيفيت مورد ارزش يابی قرار 
می گيرد. مقياس درجه بندی وسيله ای فراهم می کند که  به کمک آن می توان کيفيت کار دانش آموزان يک کالس يا 

گروهی از افراد را در ابعاد معينی مورد قضاوت قرار داد.
١ــ رفتار را می توان عمل قابل مشاهده و اندازه گيری تعريف کرد. ممکن است اين رفتار، آشکار يا پنهان و غيرقابل مشاهده باشد. سيستم ارزش يابی 
فعلی بيش تر رفتارهای آشکار را اندازه گيری می کند اما در سيستم های پيشرفته ی آموزشی رفتارهای پنهان نيز مورد توجه قرار می گيرند لذا توجه به هر دو 

بعد رفتار ضرورت می يابد.
٢ــ راهنمای معلم علوم تجربی اّول دبستان، آموزش و پرورش، ١٣٨٧ ص ١٣١
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برای تهيه ی مقياس درجه بندی، فهرستی از رفتارها يا ويژگی هايی که قرار است مورد ارزش يابی قرار گيرند، 
تهيه می شود و يک مقياس کيفی يا مدرج برای هر رفتار تعيين می شود.

    انواع مقياس درجه بندی

  مقياس درجه بندی عددی
قابل  زمانی  عددی  درجه بندی  مقياس  است.  عددی  درجه بندی  مقياس  درجه بندی،  مقياس  نوع  ساده ترين 
استفاده است که ويژگی ها يا کيفيت های مورد ارزش يابی، قابل طبقه بندی در طبقات محدودی باشند و نيز در مورد 

طبقه ای که هدف هر عدد است، توافق وجود داشته باشد.
مثال: با قرار دادن عدد مناسب مقابل هر جمله، ميزان تحقق رفتار مورد نظر را در بحث کالسی تعيين کنيد.

مشاهدات
دانش آموز

گروه سهگروه دوگروه يک
………………شادیفهيمهمينا

٤فعاليت را فهميده و انجام داده است.
شرح  را  خود  فعاليت  انجام  چگونگی 

می دهد. 
٣

دّقت  به  افتاده،  اتفاق  که  را  تغييراتی 
مشاهده کرده و بيان می کند.

٢

  عالی= ٥      باالتر از متوسط =٤     متوسط= ٣      زيرمتوسط=٢    ضعيف =١

   مقياس درجه بندی نگاره ای
در مقياس درجه بندی نگاره ای، به جای استفاده از اعداد، از خطوط افقی استفاده می شود. در اين مقياس، 
از ارزش ياب يا مشاهده گر خواسته می شود تا داوری خود را درباره ی کيفيت ويژگی مورد مشاهده در طول يک خط 
را  خاص  نقاط  يا  مکان ها  مقوالت،  از  مجموعه ای  خط،  طول  در  کند.  مشخص  عالمت  نوعی  گذاشتن  با  مستقيم 

مشخص می کنند، اما مشاهده گر آزاد است بين اين نقاط نيز عالمت بگذارد.
مثال: با گذاشتن عالمت ( * ) در روی خط افقی مربوط به هر سؤال، ميزان تحقق رفتار موردنظر در بحث 

کالسی را تعيين کنيد.



١٧

١ــ دانش آموز تا چه اندازه در بحث کالسی شرکت می کند؟

         خيلی زياد                    زياد                 متوسط         کم                         خيلی کم

   مقياس درجه بندی نگاره ای توصيفی
در اين نوع، درجات روی مقياس توصيف می شوند. توصيف هايی که برای اين منظور به کار می روند، عبارت هايی 

هستند که به صورت رفتاری نشان می دهند دانش آموز در مراحل مختلف مقياس چگونه عمل کرده است.
مثال: کيفيت کار دانش آموز را در انجام تکاليف درسی چگونه ارزيابی می کنيد؟

با قرار دادن عالمت ( * ) در روی خط مربوط به هر سؤال، ويژگی مورد نظر را ارزش يابی نماييد.

 
کار خيلی خوب          کار خوب است اما     کار قابل قبول است           کار ضعيف  

است و به هيچ          گاه به گاه نياز به     اما احتياج به نظارت             است و نياز به  
فراوان دارد            آموزش دارد نظارتی نياز ندارد           نظارت دارد   

  مقياس درجه بندی مشاهده ای رفتار
در اين مقياس، فهرستی از رفتارها يا ويژگی های مهم که بايد از راه درجه بندی ارزش يابی شوند، تهيه می شود و از 

مشاهده گر يا معلم خواسته می شود تا رفتار يا رويداد مورد نظر را در مدتی معين و با درجه ی فراوانی آن تعيين کند.
مثال: ميزان وقوع هر يک از رفتارهای زير را که در ماه جاری از دانش آموز سر زده است، درجه بندی کنيد. 

(برای درجه بندی از مقياس زير استفاده کنيد)
١ــ برای اثبات اظهارات خود شواهد و داليل کافی ذکر می کند.

 ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هيچ وقت بعضی  تقريباً  اکثر اوقات  هميشه   
وقت ها                 نيمی از اوقات     

ميزان مشارکت 
دانش آموز در 
بحث کالسی

کيفيت کار  
دانش آموز در انجام

 تکاليف درسی 
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              عوامل مؤثر بر بهبود مقياس درجه بندی
١ــ سعی کنيد ويژگی هايی را که از لحاظ آموزشی مهم هستند، انتخاب کنيد.

٢ــ ويژگی های مورد ارزش يابی را به گونه ای بيان کنيد که مستقيمًا قابل مشاهده باشند.
٣ــ ويژگی های مورد ارزش يابی و درجات روی مقياس را به روشنی تعريف کنيد.

٤ــ معموًال شماره ی درجات مقياس حداقل ٣ و حداکثر ٧ می باشد.
٥ــ در صورت امکان از دانش آموزان نيز بخواهيد تا رفتارهای موردنظر را مشاهده و ارزش يابی کنند.

           ٣ــ واقعه نگاری
واقعه نگاری، روش مشاهده ی مستقيم رفتار است. از اين روش معموًال برای اندازه گيری ميزان تحقق هدف های 
از  را  کاملی  نسبتًا  تصوير  می تواند  واقعه نگاری  می شود.  استفاده  حرکتی  ــ  روانی  و  عاطفی  حوزه های  در  آموزشی 

تغييراتی که در مّدت زمان معّين در رفتار دانش آموز خاّصی صورت گرفته است، در اختيار معّلم قرار دهد. 

برای اين که روش واقعه نگاری بهترين نتيجه را داشته باشد، بايد شامل ويژگی های زير باشد: 
توصيفی واقعی از رويداد و زمان آن و وضعيت يا شرايط رويداد بيان شود.

تفسير واقعه و اعمال پيشنهادی بايد از توصيف رويداد مجزا باشد. 
هر يک از موارد ثبت رويداد تنها بايد شامل يک رفتار باشد. 

آن چه ثبت می شود بايد از لحاظ رشد و تحول دانش آموز يا بازده های يادگيری و هدف های آموزشی، رويداد 
مهمی باشد. 

قابل  ديگر  از           طرق  که  قرارگيرد  واقعه نگاری  و  مشاهده  مورد  رفتاری  حوزه های  يا  ويژگی ها  از  قسمت  آن 
ارزش يابی نباشند. 

ب) آزمون 
آزمون ها نيز انواعی دارند که در اين بخش، اجماًال معرفی می شوند.

                      آزمون های کتبی
 آزمون های کتبی را می توان به دو دسته تقسيم کرد:  

                الف) آزمون های عينی يا بسته پاسخ  
شامل آزمون های چندگزينه ای، جورکردنی و صحيح يا غلط  می باشند. در اين نوع آزمون ها  هم سؤال و هم جواب، 

در اختيار آزمون شوندگان قرار می گيرد تا گزينه ی صحيح را مشخص کنند. 
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              ب) سؤاالت تشريحی 
اين نوع آزمون ها را می توان به دو دسته ی گسترده پاسخ و محدودپاسخ تقسيم کرد. در اين نوع آزمون، يک 
يا چند سؤال تشريحی به دانش آموزان ارائه و از ايشان خواسته می شود پاسخ سؤاالت را به صورت های توصيفی، 

تحليلی ــ تبيينی و خالصه نويسی ارائه نمايند. (سيف ،٨٧)

            آزمون  های شفاهی
تناسب  به  دانش آموزان،  تحصيلی  پيشرفت  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  جهت  معّلمان  آزمون،  نوع  اين  در 
اهداف و محتوای درس، سؤاالتی را به صورت شفاهی می پرسند و به دليل رو در رو بودن پرسش گر و پاسخ دهنده، 
به  را  الزم  بازخوردهای  موقع  به  می تواند  معّلم  و  شده  مشخص  زيادی  حدود  تا  دانش آموزان  يادگيری  مشکالت 

دانش آموزان ارائه دهد. 

             آزمون های عملکردی 
آزمون های عملکردی به آن دسته از آزمون هايی گفته می شود که فرايند و نتايج يادگيری دانش آموزان را به طور 

مستقيم مورد سنجش قرار می دهد. آزمون های عملکردی با دانش و مهارت سر و کار دارند. 
در اين آزمون ها موقعيتی فراهم می شود که دانش آموز آن چه را که از مهارت و دانش کسب کرده است از خود 
بروز دهد و اين نوع آزمون ابزار بسيار خوبی برای آگاهی از ميزان شناخت و مهارت دانش آموز است. عالوه بر آن 
در اين نوع آزمون هر نوع فعاليت يا کار خالقانه ی دانش آموز که از طريق آن می تواند آنچه را آموخته است به نمايش 

بگذارد يا بيان کند، مورد توجه قرار می گيرد.
درباره ی  تحقيق  گزارش  يا  مدرسه،  يا  کالس  برای  ديواری  روزنامه  يک  توليد  سخنرانی،  يک  ارائه ی  مثال: 
تأثير رنگ اجسام در ميزان گرم شدن آن ها در مقابل نور خورشيد، اندازه گيری طول اجسام و اجرای نمايش در مورد 

موضوع درس. 

      انواع آزمون های عملکردی
ــ آزمون کتبی عملکردی

ــ آزمون شناسايی
ــ انجام عملکرد در موقعيت های شبيه سازی شده

ــ نمونه ی کار

                 آزمون کتبی عملکردی 
در  آموخته ها  کاربرد  بر  عمدتًا  آزمون   اين  است.  مفيد  نيز  کتبی  آزمون های  از  استفاده  عملکرد  سنجش  در 
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موقعيت های عملی يا شبيه سازی شده تأکيد دارد. اما بين آزمون های کتبی با آزمون های کتبی عملکردی تفاوت وجود 
آزمون  در  وليکن  می گيرد  قرار  سنجش  مورد  شناختی  حوزه  اهداف  به  دست يابی  ميزان  کتبی  آزمون های  در  دارد. 
کتبی عملکردی عمدتًا بر کاربست دانش و مهارت در موقعيت های عملی يا شبيه سازی شده تأکيد می شود. در اين گونه 
آزمون ها يا نتايج پايانی يادگيری ارزش يابی می شود يا مراحل ميانی عملکردی که برای رسيدن به نتايج مطلوب پايانی 
ضروری است. آزمون کتبی عملکردی می تواند به عنوان وسيله ی ارزش يابی اطالعات مقدماتی فرد درباره ی کاری که 

انجام خواهد داد، مورد استفاده قرار گيرد.
مثال: نوشتن داستان کوتاه يا طرح يک مسئله ی رياضی و حل آن، تهيه ی گزارش از يک بازديد علمی.

                 آزمون شناسايی
از آزمون های شناسايی به عنوان وسيله ای برای سنجش غيرمستقيم عملکرد نيز می توان استفاده کرد.آزمون های 
شناسايی انواع و کاربردهای مختلف دارند. در بعضی مواقع می توان از يادگيرنده خواست تا يک ابزار يا دستگاه را 
شناسايی کند يا چگونگی عملکرد آن را توصيف کند. در موقعيت های ديگر می توان يادگيرنده را با مشکلی مواجه 

ساخت و از او خواست تا ابزارها، وسايل و شيوه های عملی رفع مشکل را شناسايی کند. 
مثال: تشخيص روش درست حل يک مسأله در درس رياضی، شناسايی نمونه های جانوران مختلف در يک 
درس  در  آزمايش  يک  انجام  مراحل  وسايل و  شناسايی  هنر،  درس  در  طبيعت  صداهای  تشخيص  مشاهده،  فرصت 

علوم. 

                 انجام عملکرد در موقعيت های شبيه سازی شده
در اين نوع آزمون از يادگيرنده خواسته می شود تا در يک موقعيت شبيه سازی شده همان اعمالی را انجام دهد که 
در موقعيت های واقعی با آن ها روبه رو می شوند. از اين روش برای ارزش يابی از توانايی ها و مهارت های يادگيرندگان 
در انجام کارهای مختلف (فرايند يادگيری) و نتايج يادگيری نيز می توان سود جست. برای مثال در درس تربيت بدنی، 
از  نمونه هايی  آزمايشگاه  در  کار  علوم،  درس  در  آب،  بيرون  در  شنا  مختلف  حرکات  انجام  توپ،  يک  به  ضربه زدن 

عملکرد در موقعيت های شبيه سازی شده هستند.

                 نمونه ی کار
طبيعی  محيط  در  يادگيرنده  است،  واقعی  عملکرد  به  ارزش يابی  روش  نزديک ترين  کار  که  نمونه ی  روش  در 
ارزش يابی می شود. برای مثال آزمون رانندگی، تهيه ی کالژ با استفاده از وسايلی که در اختيار دارد، خواندن يک 

شعر، اجرای يک نمايش. (ارزش يابی در خدمت آموزش، ص ١١٤ــ١١٢) 
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              مالحظاتی در خصوص تهيه ی آزمون های عملکردی
پاره ای  آزمون ها،  ساير  ساختن  در  استفاده  مورد  تدابير  و  مراحل  بر  عالوه  عملکردی  آزمون های  تهيه ی  در 

مالحظات ديگر نيز ضروری اند که عبارتند از:
١ــ نتايج مورد انتظار و معيارهای موفقيت، با مشورت و مشارکت دانش آموزان تعيين شوند تا انگيزه ی يادگيری 

در آن ها تقويت شده و اطالعاتی را که از عملکرد آن ها جمع آوری می شود، بهتر بپذيرند. 
٢ــ موقعيت آزمون واقع بينانه انتخاب شود. هم فکـری و مشورت آموزگاران هم پـايه در اين مـورد می تواند در 

انتخاب نحوه ی منـاسب بررسی عملکرد دانش آموزان و اعتبار و دقت بيشتر معيـارهای مـوفـقيت کمک کند. 
به روشنی  را  آزمون  موقعيت  که  شود  استفاده  دستورالعمل هايی  و  راهنمايی ها  از  آزمون  اجرای  حين  در  ٣ــ 

مشخص می کنند. 

ج) پروژه
يکی از روش هايی که فرصت ارزش يابی توصيفی از فرايند و محصول يادگيری دانش آموزان را به خوبی فراهم 
می کند، پروژه است. اگر فعاليت هايی تحت عنوان پروژه که فرصت های يادگيری متنوعی برای فراگيران ايجاد می کند، 
به درستی هدايت شوند، از مؤثرترين شيوه ها در سهيم کردن دانش آموزان در فرايند آموزش و پايدار کردن آموخته های 
ايشان در حيطه های مختلف دانش، مهارت و نگرش می باشند زيرا برای آن که آموخته ای در ذهن يادگيرنده ثبت شود، 

بايد آن را در موقعيت های مناسب به کار گيرد.
فعاليت های پروژه ای برای دانش آموزان فرصت «آموختن برای به کار بستن» فراهم می کنند. معموًال پروژه های 
دانش آموزی که هدف های برنامه ی درسی را در بر دارد تا حدودی پيچيده تر از تکاليف معمولی است و دانش آموز 
يا  دانش آموز و  يا  معلم  توسط  می تواند  فعاليت ها  عنوان  دهد.  انجام  گروهی  يا  انفرادی  صورت  به  را  آن ها  می تواند 
با هم فکری هر دو انتخاب شود. محل انجام فعاليت ممکن است کالس و يا خارج از کالس و يا ترکيبی از اين دو 

باشد. 
وارد کردن پروژه ها در برنامه های آموزشی به معلم فرصت می دهد تا به تفاوت های فردی دانش آموزان احترام 
گذاشته و به آنان فرصت دهد که به حوزه ی مورد عالقه خود بپردازند و استعدادهايشان را کشف نموده و بروز دهند. 
هنگامی که دانش آموزان به صورت انفرادی يا گروهی پروژه ای را انجام می دهند، انتظار دارند معلم به آنان فرصت دهد 
تا حاصل کار خود را ارائه دهند. زمانی که دانش آموز می داند بايد پروژه ی خود را در کالس و در حضور جمع ارائه 
کند، و در مورد آن توضيح  و به پرسش های دانش آموزان پاسخ دهد، موظف می شود از جزئيات کار حتی اگر بخشی 

از آن با همکاری خانواده يا ديگر افراد انجام شده است، مطلع شود.
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           پروژه ی دانش آموزان چگونه هدايت و ارزش يابی شود 
هنگامی   که دانش آموزان به طور انفرادی يا گروهی پروژه ای را انتخاب می کنند، الزم است موارد زير در نظر 

گرفته شوند: 
١ــ دانش آموزان از هدف ها و حدود انتظارات پروژه آگاه شوند. 

٢ــ والدين دانش آموزان در جريان پروژه و هدف ها و انتظارات آن قرار گيرند. 
آموزگار برای  تأييد  برنامه ی کار خود را مشخص و زمانی را با  ٣ــ دانش آموزان به طور انفرادی يا گروهی، 

ارائه ی گزارش کار خود اعالم کنند. 
٤ــ در زمان مقرر، به دانش آموز يا گروه دانش آموزان فرصت داده شود تا گزارش کامل کار خود را به کالس 

ارائه دهند. 
٥  ــ دانش آموزان بر اساس فهرست انتظارات و با نظر خودشان ارزش يابی شوند. 

نمونه ای از معيارهای ارزيابی و بارم بندی پروژه ی دانش آموزان١
ارزش 

١٢٣٤معيار

هدف روشن ولی رسيدن هدف مبهم استهدف نداردبيان هدف های فعاليت
به آن مشکل است

هــدف روشن و قـابـل 
دست يابی است

طراحی و جهت دهی 
مراحل کار

جهت مشخص شده ولی جهت ندارد
واضح نيست

جـهت مشخـص شده 
است

جهت مشخص و مراحل 
کامًال هماهنگ است

انـتظار تالش نسبی کرده استانجام نداده استشيوه ی انجام کار حـد  در  را  کـار 
انجام داده است

حد  از  بيش  کار  حاصل 
انتظار است

کپـی کـرده يـا ديـگری اصالت کار
انجام داده است

کـار ساده ای بـوده ولـی کار ساده ای بوده است
داده  خـوبـی  ايـده هـای 

است

کار اصيل و ايده ی خود 
دانش آموز است

کـارگـروهی  شيـوه ی 
گـروهـی  صورت  (در 

بودن فعاليت)

بعضی مواقع کار گروهی کار گروهی خوب نبود
خوب بود

اغلب مواقع، کار گروهی 
خوب بود

در تـمـام مـوارد، کـار 
گروهی خوبی انجام شد

عالی بودخوب بودمتوسط بودنياز به تمرين داردارائه ی گزارش کار

١ــ ارزش يابی در خدمت آموزش، ص ٧٩
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           مزايای استفاده از پروژه
  خصلت جست وجوگری و کنجکاوی فراگيران برانگيخته می شود.

  مهارت حل مسئله در دانش آموزان پرورش می يابد.
  فرصت های همکاری مثبت بين افراد در کالس افزايش می يابد.

  مهارت نقادی و نقدپذيری دانش آموزان افزايش می يابد.
  دانش آموزان با استفاده از استعدادهای خاص خود، يک محصول کيفی توليد می کنند.

  اعتماد به نفس دانش آموزان افزايش می يابد.
  به دانش آموزان فرصت می دهد تا به پرسش های خود نظم دهند و برای يافتن پاسخ، برنامه ريزی کنند.

  به معّلم اين امکان را می دهد تا از فرصت های متفاوتی برای ارزش يابی فراگيران بهره جويد.
  به فراگيران اين فرصت را می دهد تا با انتخاب آزاد، زمينه ی فعاليت و استعداد خويش را کشف کنند.

 د) خودارزيابی (خودسنجی)
خودارزيابی عبارت است از ارزش يابی فرد از عملکرد و فعاليت های يادگيری خويش به منظور افزايش مراقبت 
از يادگيری. هدف اساسی از اين روش ايجاد احساس مسئوليت بيشتر نسبت به يادگيری است. اگر از دانش آموزان 
خواسته شود تا خود درباره ی پاسخ ها و کارهای خويش فکر کنند، کمک مؤثری به يادگيری آنان خواهد بود. از اين 
طريق، آن ها قادر خواهند بود تا آن چه را که فراگرفته اند، ارزش يابی کنند و هم چنين به آنان فرصت داده می شود تا 

خطای استنباط های خود را شخصًا اصالح کنند.
برای ايجاد زمينه ی مناسب جهت اجرای خودارزيابی الزم است دانش  آموزان در تعيين مالک های ارزش يابی 
و اين که به چه چيزی بايد وزن داده شود، چه چيزی بيانگر کار خوب، درست و موفقيت آميز است، مشارکت داشته 
ارزش يابی  باشد.  دانش آموزان  بر   عهده ی  ارزش يابی  مسئوليت  از  بخشی  تا  می شود  موجب  مشارکت  اين  باشند. 
کارهای خود، ممکن است برای برخی از دانش آموزان و به  ويژه دانش آموزان خردسال مشکل باشد؛ اما اين امر دليلی 

برای اجتناب از خودارزيابی نيست بلکه دادن سرنخ هايی برای انجام اين کار، ضروری است.
اگر خودارزيابی به منظور تأثير مثبت بر يادگيری انجام شود، طراحی، اجرا و نظارت بر آن بايد با شيوه های ظريف 

و خردمندانه انجام گيرد.

           در انجام خود ارز يابی الزم است به نکات زير توجه شود: 
آشنايی دانش آموز با اهداف آموزشی    

کمک به دانش آموزان در تعيين معيارها    
کمک به دانش آموزان در تصميم گيری برای اصالح کار و تعيين گام بعدی    
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تعيين آن چه که ياد گرفته اند    
تعيين آن چه که می خواهند ياد بگيرند.    

هـ) ارزيابی ديگران (همساالن سنجی)
ارزيابی ديگران عبارت است از ارزش يابی دانش آموز از فعاليت های يادگيری همساالنش. اين نوع ارزش يابی 
ديگر،  دانش آموز  عملکرد  درباره ی  داوری  هنگام  زيرا  می کشاند،  ديگر  حوزه های  به  را  دانش آموز  رشدخودآگاهی 

توانايی بررسی و تحليل عملکرد در دانش آموز تقويت می شود.
برای آن که سنجش همساالن به طور مؤثر مورد استفاده قرار گيرد، نظارت و مديريت معلم در جای خود ضروری 
است. دانش آموزان برای سنجش مناسب معموًال به معيارها و زمينه سازی های دقيق نياز دارند. در غير اين صورت 
منجر به قضاوت های نادرست و تصورات اشتباه از همديگر خواهد شد. به عنوان مثال، فضای يادگيری از اهميت 
به سزايی برخوردار است؛ اگر کودکان در شرايط رقابتی با يکديگر کار   کنند،    ممکن است در ارزيابی آن چه از رقيبان 

خود می بينند، سخت گير باشند.

و) کار پوشه
کارپوشه  مجموعه ا ی هدفدار و منظم از کار و فعاليت دانش آموزان است که تالش، کوشش، پيشرفت، رشد 
دستاوردها و موفقيت های آن ها را نشان می دهد. مجموعه ای که دانش آموزان با مطالعه و بررسی آن به يادگيرندگانی 
پويا و فعال تبديل می شوند چنين افرادی در برابر يادگيری  و پيشرفت خود مسئول   اند. اين ابزار درواقع وسيله ای برای 

نظم بخشيدن و هدفمند کردن اطالعات جمع آوری شده است.
به عبارت ديگر کارپوشه  مجموعه ای از کارهای هدفدار يادگيرنده است که به او امکان می دهد تا توانايی های   
خود را از جهات مختلف به نمايش بگذارد. کارهايی که در زمان های معين، توسط يادگيرنده به خانه برده شده و يا 
در مدرسه نگهداری می شود و در اختيار معلم سال بعد قرار می گيرد. در واقع کارپوشه ، فرصت شناخت و اصالح 

اشتباهات را به يادگيرندگان می دهد.

        چه چيزهايی را می توان در پوشه نگهداری کرد؟
خالصه ای از فعاليت های داخل يا خارج مدرسه مثل گزارش ديدارها، گفت  وگو ها و کارهای هنری و ...

گزارش کارهای فردی يا گروهی به همراه توضيح  جزئيات کار توسط معلم
اظهارنظرهای فردی دانش آموز در مورد فعاليت ها

تکاليف درسی و تکاليف منزل
آزمون (کتبی يا پروژه و ...)

اظهارنظرها، مشاهدات، و رفتارهای قابل توجه ثبت شده توسط معلمان و اوليا
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دانش آموز  و  معّلم  و  شود  نگهداری  پوشه  در  تاريخ  ذکر  با  شده  تکميل   وکارهای  ناتمام  کارهای  تا  است  الزم 
در     انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته می شود، با يکديگر مشورت کنند.

        ارزش يابی پيشرفت تحصيلی براساس محتوای کارپوشه
درس  هر  با  مرتبط  آموزشی  انتظارات  به  توجه  با  است  شده  داده  قرار  کارپوشه  در  که  آن چه  از  ارزش يابی 
صورت می گيرد.لذا آموزگار بايد فهرستی از انتظارات آموزشی دروس موردنظر را در اختيار داشته باشد تا براساس 
نشانه های تحقق هريک از آن ها محتوای کارپوشه را از طريق تبادل نظر با دانش آموز مورد بررسی قرار دهد. در اين 
صورت آموزگار می تواند با توجه به اطالعات مربوط به پيشرفت تحصيلی دانش آموز، بازخوردهای مناسب با سطح 

عملکرد وی به صورت کتبی و شفاهی به او و والدينش ارائه دهد.
به عنوان مثال: اگر انتظار آموزشی «کسب مهارت در نوشتن نشانه های زبان فارسی» باشد. با توجه به نشانه ی 
در  موضوع  اين  به  مربوط  محتوای  دانش آموز،  هر  عملکرد  سطح  و  فارسی]  زبان  نشانه های  [تشخيص  آن  تحقق 
کارپوشه از اين منظر مورد بررسی قرار می گيرد و ضمن بحث و گفتگو با خود دانش آموز درباره ی کيفيت يادگيری 
وی بازخوردهای الزم داده می شود. الزم به ذکر است عالوه بر محتوای کارپوشه، ظاهر آن هم با توجه به معيارهای 

پاکيزگی و زيبايی، خالقيت، تنوع و… مورد ارزش يابی قرار گرفته و بازخوردهای الزم داده می شود.



٢٦

رهنمودهايی برای ثبت اطالعات 
در طول سال تحصيلی، سنجش های رسمی و غيررسمی زيادی توسط معّلم انجام می گيرد. تصميم گيری درباره ی 
آن چه بايد ثبت و يا بايگانی شود، بسيار مهم است. اگر هيچ سابقه ا ی از دانش آموز ثبت نشده باشد، در اين صورت 
به سختی می توان درباره ی ميزان پيشرفت او قضاوت کرد. از سوی ديگر، اگر وقت زيادی صرف ثبت کردن سوابق 
بشود، بخش زيادی از انرژی و وقت الزم برای تدريس و مديريت يادگيری دانش آموزان به هدر خواهد رفت. ناگزير 

بايد درباره ی اين که چه چيزی ارزش ثبت و بايگانی کردن را دارد، خردمندانه عمل کرد.
مثًال ثبت يک واقعه به محض رخداد آن نه امکان دارد و نه الزم است چرا که ممکن است تنها يک بار واقع شده 
باشد و ديگر تداوم نيابد و می توان وقوع آن را هنگامی ثبت کرد که چند بار تکرار شده و تا حد زيادی به تحقق آن در 

سطح و ميزانی خاص اطمينان حاصل شده است.   
تصميم گيری در مورد محل، زمان و نحوه ی ثبت اطالعات با توجه به فرصتی که معّلم در اختيار دارد، بر عهده ی 
خود اوست. معّلم در جريان آموزش ضمن مشاهده ی عملکرد و محصول فعاليت دانش آموزان، درحين و يا پايان کار، 
نکات الزم را ثبت می نمايد. بديهی است اطالعات جمع آوری شده بايد در راستای اهداف آموزشی درس مربوطه باشد 

تا قابل جمع بندی و تفسير و ارزش گذاری باشد.

برخی از روش های ثبت و نگه داری اطالعات مربوط به جريان يادگيری دانش  آموزان عبارتند از:
  يادداشت برداری و توصيف مفصل فرايند يادگيری دانش آموز

  تکميل چک ليست 
  جمع آوری و نگه  داری مستنداتی از کارهای دانش آموزان (فردی و گروهی)

  تهيه ی فيلم، عکس و ... از فرايند يادگيری
  يادداشت های همراه با تفسير در حاشيه ی نتيجه ی فعاليت دانش آموزان و آزمون های انجام شده از آن ها

نحوه ی جمع بندی، تفسير و ارزش گذاری اطالعات
پس از جمع آوری و ثبت اطالعات مربوط به وضعيت يادگيری دانش آموزان با استفاده از روش ها و ابزارهای 
به دست  دانش آموزان  يادگيری  پيشرفت  از  تصويری  داده ها،  جمع بندی  با  و  می پردازد  آن ها  تفسير  به  معّلم  مختلف، 
می آورد . اين کار بر اساس اهداف و انتظارات هر ماّده ی درسی انجام می شود که در فصل سوم، اهداف و انتظارات 

عمده ی هر برنامه ی درسی، همراه با نشانه های تحقق و سطوح مختلف عملکرد آن ها آمده است. 
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بازخورد 
برنامه  نظر  مورد  نگرش های  و  مهارت ها  يا  دانش  بر  خود  تسّلط  کيف  و  کّم  از  تا  کنجکاوند  دانش آموزان  اکثر 
درسی به طور کارآمد آگاه شوند؛ از اين رو، در پی دريافت بازخورد از کسانی هستند که پيشنهادهای مناسبی درباره ی 

آن چه که انجام داده  اند، ارائه  دهند.

تعريف بازخورد 
نشان دهنده ی  انتظار را مشخص کند و يا  مورد  دانش آموز و سطح  بين سطح واقعی  اطالعاتی که فاصله ی  به 
می شود.  گفته  بازخورد  کند،  پيدا  دست   موردنظر  استاندارد  به  تا  دهد  انجام  يادگيرنده  است  الزم  که  باشد  فعاليتی 
دانش آموز از طريق بازخورد متوجه خواهد شد که چه کاری بايد انجام دهد، چرا بايد آن را انجام دهد و چگونه بايد 
انجام دهد. بنابراين، بازخورد نه تنها به دانش آموز اطالعات مفيدی در مورد سطح مهارت، دانش و نگرشی که کسب 

کرده می دهد، بلکه او را راهنمايی می کند که چگونه دانش، مهارت و دانش خود را ارتقا دهد.
منبع بازخورد تنها معّلم نيست و منابع متعدد، جريان بازخورد را با هدف بهبود فرايند ياددهی ــ يادگيری در 
کالس به وجود می آورند. منبع بازخورد ممکن است معّلم به دانش آموز، دانش آموز به خودش، دانش  آموز به معّلم و 

همکالسی ها به دانش آموز باشد.  
 

           بازخورد معّلم به دانش  آموز
و  باشد  ترغيب کننده  که  گيرد  انجام  به گونه ای  بايد  و  است  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  مرکزی  هسته ی  بازخورد 
موجب شود دانش آموز با عالقه مندی به کاهش خطاها و اشتباهاتش در جريان يادگيری بپردازد و تکاليفش را با دّقت 
بيشتری انجام دهد. لذا برخی از مواردی که در ارائه ی بازخورد توسط معّلم الزم است مّدنظر قرار گيرد، به شرح زير 

است: (رستگار، ٨٣)
  هنگامی که دانش آموز فّعاليتی را انجام می دهد، معلم نظر خود را بر هدف های اساسی يادگيری معطوف کند نه 
بر   کارهای جانبی او، مثًال اگر از دانش آموز خواسته شود نتيجه ی مشاهدات خود را در جدول ثبت کند بايد معلم در 
ارائه بازخورد به نکاتی مانند (استفاده از چند حس، توجه به جزييات و…) توجه کند و يادآوری رعايت نکاتی مانند 

مرتب و تميز و خوش خط نوشتن و… به زمانی ديگر موکول شود.
  دربازخورد به دانش آموز بر کار و جزئيات آن تمرکز شود ، نه بر ويژگی های وی.

  از هر آن چه که باعث شود دانش آموز خود را با ديگران مقايسه کند، اجتناب شود.
  پيشنهادهايی به دانش آموز داده شود که او را در برداشتن گام بعدی هدايت کند.
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  برای اين  که تشويق يک فرد باعث دلسردی ديگران نشود، در   صورت نياز به انجام اين کار، به  صورت غيررسمی 
و درگروه های کاری يا به صورت رو در رو با فرد انجام شود.

  به جای آن که به دانش آموزان جايزه داده شود، فرهنگ ترغيب برای موفقيت بيشتر در کالس حاکم شود، به 
عبارت ديگر کنجکاوی و اميد تقويت شود.

           ساير منابع بازخورد 
برای  دانش آموز  ساختن  توانا  که  چرا  است  خودش  به  دانش آموز  بازخورد  بازخورد،  ديگر     از     منابع  يـکی 
تصميم گيری های مسئوالنه در زندگی روزمره، يکی از اهداف عمده ی آموزش است و مشارکت دادن دانش آموز در 

ارزش يابی، موجب افزايش احساس مسئوليت وی در امر يادگيری می شود.
مواردی  هـمگی  ارزش يابی  برای  معيار  تعيين  و  ضعف  و  قوت  نقاط  بر  دست يابی  آموزشی،  اهداف  با  آشنايی 
هستند کـه دانش آموز را در پيدا کردن راه حل برای غلـبه بر مشکالت آمـوزشی کمک می کنند. عالوه بر آن تـرغيـب 

دانش آموزان به ارائه ی استدالل درمورد خودارز يابی منجر به توسعه ی مهارت های تفکر در ايشان می شود.
بازخورد گاهی نيز  از ناحيه ی دانش آموز به معّلم صورت می گيرد که معّلم از آن  برای بهبود فعاليت های آموزشی 
خود استفاده می کند. هم چنين بازخورد می تواند از طرف همکالسی ها به دانش آموز ارائه شود. الزم به ذکر است که  

ايجاد مهارت الزم برای ارائه ی  اين گونه بازخوردها در دانش آموز ضروری است.

انواع بازخورد
بازخورد شامل تمام اشکال گفت وگوها و تعامالتی است که در فرايند  ياددهی ــ يادگيری بين معّلم و دانش آموز 

به  منظور هدايت يادگيری انجام می شود.
صاحب نظران تقسيم بندی  های مختلفی را برای بازخورد ارائه داده اند که به چندمورد اشاره می شود:

           الف) رسمی يا غيررسمی
              بازخورد رسمی

ثبت  دانش آموز  فعاليت های  مورد  در  مکتوب  به صورت  که  توصيه هايی  و  رهنمودها  يا  چک ليست ها  مانند 
می شوند.

              بازخورد غيررسمی
مانند صحبت های شفاهی معّلم در حين کار و فعاليت های يادگيری و مشورت دانش آموز با معّلم.
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             ب) کّمی يا توصيفی
 در بازخورد کّمی، وضعيت يادگيری دانش آموز از طريق نمره يا رتبه اعالم می شود، ولی اين گونه بازخورد قادر 
درباره ی وضعيت دانش آموز به ذی نفع ارائه دهد؛ يعنی نمی تواند مشخص کند که  نيست گزارش مشروح و روشنی 
دانش آموز واقعًا چه دانشی را فرا گرفته يا موفق به کسب چه مهارتی شده است، چه فعاليت ها و تکليف هايی را بايد 
انجام دهد و گام بعدی او چيست؟ ولی بازخورد های توصيفی، به دانش آموز اين امکان را می دهد که وضعيت کنونی 
طريق  نيز از اين  معّلم  باشد و  داشته  بهتری  پيشرفت  انجام دهد تا  مناسب را  فعاليت های  بشناسد و  خود را به  خوبی 

می تواند ديدگاه های اصالحی خود را اعالم و نتايج و تأثيرات آن را پيگيری کند. 
بين  ارتباط  آن،  کتبی  نوع  به ويژه  توصيفی  بازخوردهای  از  به جا  و  صحيح  استفاده ی  که  است  ذکر  به  الزم 
دانش آموز و معّلم را بهبود می بخشد. استفاده از  بازخوردهای توصيفی مثبت، در عين اين که سازنده است، شخصيت 
و احترام دانش آموز را محفوظ می دارد. البته بايد به اين نکته ی مهم نيز توجه داشت که بازخوردهای مثبت افراطی هم 

نقش مخربی در شخصيت دانش آموز دارد.

           ج) جمعی يا  فردی
در بازخورد جمعی به گروهی از دا نش آموزان درباره ی کار گروهی بازخورد داده می شود و در بازخورد فردی، 

دانش آموز خاصی مخاطب قرار گرفته و به او بازخورد داده می شود.

           د) تکوينی يا پايانی 
ديگر  ذی نفع  افراد  و  اوليا  دانش آموزان،  از  گروهی  يا  دانش آموز  به  آموزش  جريان  در  تکوينی،  بازخورد  در 
بازخورد داده می شود. بازخورد در جريان آموزش حاصل تعامل دائم معّلم با دانش آموزان است و اطالعات جمع آوری 

شده بر انتظارات آموزشی متمرکزند.
در بازخورد پايانی، پس از مدت معينی (معموًال دو يا سه بار درطول سال تحصيلی) به دانش آموز، اوليا و افراد 

ذی نفع ديگر بازخورد داده می شود.

نکات قابل توجه در ارائه ی بازخورد به دانش آموزان:
  پيوسته باشد؛ يعنی دانش آموز در حين فرايند يادگيری، بازخورد دريافت کند.

  سودمند باشد؛ يعنی حاوی اطالعاتی باشد که دانش آموز را از نوع فعاليتی که بايد انجام دهد تا به انتظارات 
آموزشی دست يابد، آگاه کند.

  منابع بازخورد متنوع باشد (دانش آموز، همساالن، والدين، معلم و...) تا آثار و فعاليت دانش آموز از منظرهای 
مختلف و متفاوت بررسی شود.
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  توصيفی  و مثبت باشد؛ به عبارت ديگر برای دانش آموز ساده و قابل فهم باشد و او را به  يادگيری ترغيب کند. 
(حسنی، طرح ارزش يابی توصيفی، ٨٤)

نحوه ی اعالم نتيجه ی ارزش يابی 

الف) نحوه ی ارائه ی گزارش پيشرفت تحصيلی 
در ارزش يابی توصيفی، گزارش نسبتًا مشروحی از چگونگی پيشرفت تحصيلی دانش آموز ارائه می شود. 

ـ تربيتی از ابعاد مختلف مورد عنايت قرار گرفته است تا معلم به رشد همه جانبه ی  در اين گزارش اهداف آموزشیـ 
شده  تنظيم  آن  درسی  برنامه  ی  اهداف  با  منطبق  انتظاراتی  درسی،  ماّده ی  هر  برای  هم چنين  کند.  توجه  دانش آموزان 
است. آموزگار می بايست در طول سال، شواهد کافی برای داوری درخصوص چگونگی تحقق انتظارات جمع آوری 
نمايد و در نهايت، داوری خود را به همراه توصيه ای برای اقدامات بعدی در گزارش منعکس کند. بديهی است در 
زمان اعالم نتايج فقط در مورد اهدافی که در فرايند ياددهی ــ يادگيری مورد توجه بوده اند، گزارش ارائه می شود. 

داوری معّلم درمورد تحقق انتظارات در يک طيف چهار درجه ای اعالم می شود که گزينه های آن عبارت اند از: 
ــ خيلی خوب 

ــ خوب 
ــ قابل قبول 

ــ نيازمند به  آموزش و تالش بيشتر

ب) تشکيل جلسات گفت وگو پيرامون گزارش پيشرفت تحصيلی 
اين جلسات بر اساس نياز و بنا بر تشخيص معّلم و يا درخواست اوليای دانش آموز، در طول سال، به ويژه پس 
از ارائه ی گزارش مکتوب از پيشرفت يادگيری دانش آموزان، تشکيل می شود. در اين جلسات، معّلم نتايج پيشرفت 
تحصيلی و اقداماتی را که الزم است در آينده انجام شود، با حضور دانش آموزان و اوليای آنان بررسی می کند. در 
اين جلسات در   مورد شاخص پيشرفت تحصيلی و مسائل احتمالی يادگيری صحبت می شود؛ اين امر سبب می شود 
عوامل و موانع پيشرفت شناسايی شده و دانش آموز با خودآگاهی بيشتری نسبت به ادامه ی مسير يادگيری اقدام نمايد 
و والدين نيز با کسب اطالعات دقيق از وضعيت تحصيلی ــ تربيتی فرزند خود در ايجاد محيط يادگيری مناسب با 

برنامه ريزی های مدرسه همسو شوند. 
  اعالم نتايج ارزش يابی به دانش آموزان و اوليای ايشان، چه در قالب گزارش پيشرفت تحصيلی و چه در جلسات 

گفت وگو بايد:
  صادقانه و صميمانه باشد. 
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  به زبانی ساده و روشن باشد.
  بر توانايی ها و توفيقات دانش آموزان متمرکز باشد.

  پيشرفت دانش آموز را در دستيابی به اهداف نشان دهد.
  همراه با توصيه های الزم برای دانش آموز و والدين باشد.

اقدامات جبرانی، تکميلی و اصالحی 
ارزش يابی توصيفی با هدف «بهبود کيفيت فرايند ياددهی ـ يادگيری» انجام می شود، نه با هدف پيداکردن نقاط 
ضعف دانش آموزان و گزارش آن!» بر اين اساس، نتيجه ی هر مرحله از ارزش يابی به آموزگار، دانش آموز و اوليای وی 
اين توجه را می دهد که چه بخش و يا سطحی از اهداف آموزشی تحقق يافته است و احتماًال  نقايص يادگيری کدام اند 

و چه اقدامات اصالحی يا تکميلی برای رفع آن ها الزم است. 
راه  پايان  عملکرد  سطوح  از  يک  هيچ  يادگيری،  کيفيت  و  سرعت  در  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  به  نظر 
يادگيری نيستند و حتی دانش آموزی که در يکی از اهداف آموزشی به سطح «خوب» رسيده است، می تواند با انجام 

فعاليت های مناسب، به سطح باالتر (خيلی خوب) دست يابد. 
هم چنين يادآور می شود در طراحی و اجرای فعاليت های تکميلی، جبرانی و يا اصالحی ياددهی ــ يادگيری، بايد 
به اهدافی که تحقق آن ها اساس و شرط الزم برای تحقق اهداف ديگر است، توجه خاص کرد. در غير اين صورت، 
يادگيری ايجاد شود. به عنوان مثال، در  يادگيری دشوار خواهد بود و ممکن است نقايص جّدی در  جبران نقايص 
آموزش علوم تجربی «کسب مهارت مشاهده» از هدف های اساسی برنامه است که تحقق آن، يکی از شروط الزم برای 

تحقق ساير اهداف برنامه ی درسی به شمار می رود. 
جديت،  با  دانش آموزان  که  شود  فراهم  شرايطی  اگر  است.  تجربی  علوم  يادگيری  مهارت های  مادر  «مشاهده» 
دّقت و عالقه و از روی اصول به مشاهده ی مواد و پديده های محيط اطراف بپردازند، فرصت مناسبی برای «کشف 
انتقال  و  در «درک  افراد  اين  داشت.  خواهند  نياز، «طبقه بندی»  صورت  در  و  تفاوت ها»  به  بردن  و «پی  شباهت ها» 
پيام ها و اطالعات» نيز موفق تر خواهند بود. هم چنين اطالعات حاصل از يک مشاهده ی دقيق می تواند در «پيش بينی» 
احتمالی  پاسخ های  شکل گيری  برای  فرصتی  می تواند  علمی  مشاهده ی  کند.  ايفا  اساسی  نقشی  يافته ها»  «تفسير  و 

به    سؤال های مشاهده گران «فرضيه سازی» و «آزمون فرضيه ها» باشد. 
بنابراين الزم است برای دانش آموزانی که اين مهارت را به خوبی کسب ننموده اند، با همکاری اوليا اقداماتی را 

پيش بينی و اجرا کرد تا يادگيری ايشان تا سطوح باالی عملکرد اين مهارت پيشرفت کند. 
 


