دﻳﺒﺎﭼﻪ
ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎن را ﺗﺤﻮل ﺑﺪﻫﻴﻢ؛ ﻣﺎ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﻮل دارﻳﻢ.
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد ،در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﮔﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورﺷﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﭘﻮﻳﺎ ،ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ،ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﺳﻴﻢ راه روﺷﻦ و ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار داده و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮ
آن اﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣ ّﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ی
ﮐﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی درﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﺗﺤﻮل ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ــ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ
ــ اﻳﻤﺎن و ﺑﺎور ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ
ــ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و آﮔﺎﻫﯽ
ــ ﻋﻤﻞ
ــ اﺧﻼق )رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻠﮑﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ(
ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪه ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮده ،روﻳﮑﺮد آن از ّ
ﮐﻤﯽ ــ ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ّ
در راﺳﺘﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻮل» ،ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ« ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ
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اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ .دﻓﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮی دروس
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻌﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﺪه ای از آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺠﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارزش ﻳﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ ا ّول ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ٨٩ــ  ٨٨اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺪاول ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد دروس ﭘﺎﻳﻪی دوم و ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻴﺰ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آن
زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻣﻦ اﻟ ٰ ّﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ٨٩ــ  ،٨٨ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ارزشﻳﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮ آن ،دﻓﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌ ّﻠﻢ در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ وﻳﮋهی ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪی ا ّول ،دوم و
ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﻴﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﻌ ّﻠﻢ دروس اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻓﺼﻞ ا ّول و دوم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎ ،روشﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺤﻮهی ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت و ارزشﮔﺬاری آنﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ،
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی دروس ﭘﺎﻳﻪی ا ّول ،دوم و ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ در وبﺳﺎﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 http://www.talif.sch.irﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اراﺋﻪی ﻧﻈﺮات ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان ــ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ
 ١٥٨٥٥/٣٦٣ــ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺑﺘﺪاﻳﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ
 talif@talif.sch.irارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ :١ﺷﻴﻮه ای از ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ،آزﻣﻮن ﻫﺎ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی( و ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ؛ ﺗﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎددﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﻌﻠﻢ و اوﻟﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ.
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه

اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﻳﺎن ارزشﻳﺎﺑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل و ــ ارزشﻳﺎﺑﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ّ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺟﻤﻊ آ و ر ی
اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮی در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮﻓ ًﺎ ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ــ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ّ
ﮐﻤﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ،در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ،اﻧﻮاع روشﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی ّ
اﺑﺰارﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻪ و  ...را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽ و اراﺋﻪی
ﺑﺎزﺧﻮرد

ﻣﻮارد

زﻣﺎن
ارزشﻳﺎﺑﯽ

ﺗﺄﮐﻴﺪات اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻄﺮح در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
از ﺳﻮی ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ

ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻨﻮع در روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺛﺒﺖ ــ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽ ،ﻧﺤﻮهی ﻗﻀﺎوت و اﻋﻼم ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌ ّﻠﻢ ،داﻧﺶآﻣﻮز و اوﻟﻴﺎی وی ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ــ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ،داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﻼم ﻧﻤﺮات در ﻣﻘﻴﺎس  ١ﺗﺎ  ،٢٠وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻗﺎﻟﺐ
اﻟﻔﺎظ و درﺟﺎﺗﯽ ﭼﻮن» :ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻼش ﺑﻴﺶﺗﺮ«» ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل«» ،ﺧﻮب« و »ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮب « ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.

ارﺗﻘﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی درﺧﺼﻮص ــ ﻧﻈﺮ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن
ارﺗﻘﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز
از اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات دروس و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
١ــ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ )ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ( ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرﺧﻪ

٨٨/٥/٢٠
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اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ

١

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،اﺻﻮل زﻳﺮ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان »اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
 ١ــ ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ارزشﻳﺎﺑﯽ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی:
ارزشﻳﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی وﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ آن
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
٢ــ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روشﻫﺎ:
ﻫﺪف ﻏﺎﻳﯽ ارزشﻳﺎﺑﯽ ،اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺻﻼح
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روشﻫﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٣ــ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻫﺪف ﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا ،روشﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزشﻳﺎﺑﯽ:
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و روشﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٤ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان:
در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ  ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 ٥ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان:
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 ٦ــ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ داﻧﺶﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ:
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪی داﻧﺶﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
١ــ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪی  ٧١٣ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرخ ١٣٨٣/٧/٢١

٦

٧ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻳﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد )ﺧﻮدارزش ﻳﺎﺑﯽ(:
در ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺧﻮد و دﻳﮕﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ ارزش ﻳﺎﺑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ:
در ﻧﻈﺎم ارزش ﻳﺎﺑﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮدی ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻴﺰ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
٩ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ:
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
١٠ــ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ:
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،زﻣﻴﻨﻪی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
١١ــ ﺗﻨﻮع روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮارد ارزشﻳﺎﺑﯽ ،از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ،آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،اﻧﻮاع ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و اﻧﺸﺎﻳﯽ ،روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ،ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺎر ،اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻃﺮح ﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ،ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اﻧﻮاع
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ،روش ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ و…( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
١٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ارزشﻳﺎﺑﯽ:
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و روشﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ از اﻧﻮاع ارزشﻳﺎﺑﯽﻫﺎ )از
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ،ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ،ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺮﺟﻊ ،ﻫﺪف ﻣﺮﺟﻊ ،دروﻧﯽ ،ﺑﻴﺮوﻧﯽ ،ﻣﻠﯽ و…( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
١٣ــ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزشﻳﺎﺑﯽ:
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐ ّﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
١٤ــ اﺻﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارزشﻳﺎﺑﯽ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﺻﻞ ،ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ،ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﮕﺮدد.
١٥ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی:
در اﻧﺠﺎم ارزشﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
٧

اﻫﺪاف ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
١ــ اﺻﻼح ،ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﮐﻼس ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎرج از آن
ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز.
٢ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﺎن.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان.
٤ــ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز و اوﻟﻴﺎی وی از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮز.
 ٥ــ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰه ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان.
 ٦ــ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.
٧ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ ،اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ.

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ را از اﻧﻮاع
دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
١
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ،ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺮوز و رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در داﻧﺶآﻣﻮز
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ از ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
١ــ ﺣﻴﻄﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﺑﻠﻮم و ﻫﻤﮑﺎران ) (١٩٥٦ﻫﺪف ﻫﺎی ﺣﻮزه ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی آدﻣﯽ
ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﻠﯽ داﻧﺶ ،ﻓﻬﻤﻴﺪن ،ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ و ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

٨

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪه درﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان :در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻌ ّﻠﻢ و ﺷﻮرای ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ،دوام و ﭘﺎﻳﺪاری ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان )اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ،اﻓﺰاﻳﺶ روﺣﻴﻪی اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮی و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و(...
ارزش و اﻗﺘﺪار ﻧﻤﺮه و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻌﺪل ﺑﻬﺘﺮ ،در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﺮه ،ﺣﺬف اﺳﺘﺮس ،ﻓﺸﺎر و رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮز و آﻣﻮزش ﻣﻌ ّﻠﻢ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ در اﻣﺮ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی
رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ
رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد اﺻﻼﺣﯽ و ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﻴﻄﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
١
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻇﺮاﻳﻒ آن در اﺟﺮا ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد،
آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﺟﺪی ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﮑﺮر:

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان
١ــ ﺣﻴﻄﻪ ی ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ی رواﻧﯽ ــ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺣﻮزه ی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻮزه ی رواﻧﯽ ــ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺣﻮزه ی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ در ﻋﻼﻳﻖ ،ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ) .ﺳﻴﻒ(١٣٨٧ ،
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ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات دروس در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮزه ی داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺑﺮاز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮی در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ارزش ﻳﺎﺑﯽ ١ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ی اﺟﺮای ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻬﯽ
اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!
ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﻀﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی:
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ا ّﻣﺎ
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎی ﮐﻼس درس ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺤﺘﻮای درس:
ﺗﻌﺪد اﺑﺰارﻫﺎ در ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﺑﺰار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف درس ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰاری ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز را در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻳﺎری دﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﺎﻳﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺬف ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی:
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺮه ﺑﺴﺎط ارزش ﻳﺎﺑﯽ از ﮐﻼس ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد« ﻳﮏ درک ﻧﺎدرﺳﺖ از ارزش ﻳﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺖ زﻳﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص )اﻣﺘﺤﺎن و…(
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن دارد.
ﻋﺪم ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان:
اﺟﺮای دﻗﻴﻖ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،اوﻟﻴﺎی اﻳﺸﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻏﻴﺮاﻳﻦ
ﺻﻮرت ،ﺷﺎﺋﺒﻪ ی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﺎی اﻳﺸﺎن
١ــ اﻳﻦ روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﻴﺎی اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼکﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ از ّ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﻳﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.
ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ دروس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
راﻳﺞ و …:
ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎران اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ و ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺮﻳﮏ از دروس ﭘﺎﻳﻪ ای را ﮐﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻧﻘﺺ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎ
راﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺪف ﻫﺎی دروس و ﻳﺎ ﺿﻌﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪی
در ﺳﺮ راه ﺗﻮﻓﻴﻖ ارزش ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﻳﺎﺑﯽ در درﺟﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ:
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ارز شﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﻪ ارزش ﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺪف از
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و آﻣﻮزش ﺧﺎص ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﻳﮏ از درﺟﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺧﻮب،
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ
از ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻼس درس ﺷﻮد.
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