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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 اسالمی 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 مالحظه قرار داده و خط مشی های الزم را بر 

آن اساس تعيين نمايد.
در اين راستا برنامه ی درسی مّلی، با هدف ارتقای کيفيت محتوای آموزش و پرورش سندی است که نقشه ی 
کالن برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامه ريزی درسی کشور را با رويکرد تحول گرايانه و نوآورانه برای تحقق 
سند  اين  در  توجه  مورد  اساسی  عناصر  می نمايد.  ترسيم  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام  پرورش  و  آموزش  اهداف 

عبارتند از:
ــ تفکر و تعقل

ــ ايمان و باور مبتنی بر تفکر
ــ علم، معرفت و آگاهی

ــ عمل
ــ اخالق (رفتارهای اخالقی و ملکات نفسانی)

براساس الگوی فوق الذکر، مؤلفه های اساسی برنامه ی درسی دچار تغيير و تحوالت عمده ای خواهد شد. در 
اين ميان، ارزش يابی نيز به عنوان يکی از مؤلفه های اصلی برنامه ی درسی، تغيير اساسی نموده، رويکرد آن از کّمی به 

کّمی 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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دفتر  باشد.  دانش آموزان  يادگيری  برای  پويا  فعال و  محيطی  ايجاد  زمينه ساز  می تواند  يادگيری،  فرايند  بهبود  امکان 
دروس  يادگيری  عملکرد  سطوح  و  اهداف  تحقق  نشانه های  فهرست  تدوين  با  درسی  کتاب های  تأليف  و  برنامه ريزی 
از  جمعی  تقدير  قابل  تالش  با  مهم  اين  نمايد.  ايفا  توصيفی  ارزش يابی  اهداف  تحقق  در  را  خود  سهم  کرده  تالش 
مشارکت  و  صاحب نظران  و  اساتيد  از  چند  تنی  نظارت  و  درسی  کتاب های  تأليف  و  برنامه ريزی  دفتر  کارشناسان 
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 
ـ  ٨٨ انتشار يافت، پس از دريافت نظرات و پيشنهادهای کارشناسان  است نگاشت اّول کتاب که در سال تحصيلی ٨٩ ـ
و معلمان، مورد بازنگری و تجديدنظر قرار گرفته و جداول سطوح عملکرد دروس پايه ی دوم و سوم نيز به آن اضافه 
آن  غنی سازی  نيز  و  حاضر  مجموعه ی  محتوای  از  مناسب  استفاده ی  با  محترم  آموزگاران  است  اميد  است.  شده 

زمينه ی مناسبی برای توجه به عناصر اساسی برنامه ی درسی ملی فراهم آورند.
ه التوفيق من الّلٰ

دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



٣

مقدمه
بر اساس مصوبه ی شورای عالی آموزش و پرورش ارزش يابی پيشرفت تحصيلی در دوره ی ابتدايی به شيوه ی 
نظر  است.  شده  آغاز  پلکانی  به صورت   ،٨٨ ــ   ٨٩ تحصيلی  سال  از  آزمايشی،  اجرای  سال  پنج  از  پس  توصيفی، 
دفتر  آن،  دقيق تر  هرچه  اجرای  به منظور  و  ارزش يابی  نوع  اين  با  ابتدايی  دوره ی  معلمان  کامل  آشنايی  ضرورت  به 
برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، اقدام به توليد «راهنمای معّلم در ارزش يابی توصيفی ويژه ی معّلمان پايه ی اّول، دوم و 
سوم ابتدايی» نموده است. اميد است اين کتاب به عنوان يکی از منابع آموزشی مفيد در اين زمينه، در کنار کتاب  های 

راهنماهای معّلم دروس اين پايه ها، مورد استفاده ی معّلمان محترم قرار گيرد.  
به همين منظور، فصل اّول و دوم اين کتاب به آشنايی اجمالی با ارزش يابی توصيفی ، ابزارها، روش ها، منابع 
جمع آوری اطالعات، نحوه ی ثبت اطالعات و قضاوت و ارزش گذاری آن ها و فصل سوم به اهداف برنامه های درسی، 
است  ذکر  به  الزم  است.  شده  داده  اختصاص  سوم  دوم و  پايه ی اّول،  دروس  عملکردی  سطوح  تحقق و  نشانه های 

محتوای اين فصل به اقتضای برنامه    های درسی موجود دوره ی ابتدايی تهيه و تدوين شده است.

امکانات پشتيبانی 
نشانی                                به  درسی  کتب  تأليف  و  برنامه ريزی  دفتر  وب سايت  در  پشتيبانی  امکانات  کتاب،  اين  بر  عالوه 

http://www.talif.sch.ir  نيز برای استفاده ی معّلمان محترم پيش بينی شده است. 

بود.  خواهد  آن  پشتيبان  منابع  و  منبع  اين  محتوای  غنی سازی  در  مؤثری  کمک  نيز  معّلمان  نظرات  ارائه ی 
پستی  صندوق  ــ  تهران  پستی  آدرس  به  مکتوب  به صورت  را  خود  پيشنهادهای  و  نظرات  است  خواهشمند  لذا 
الکترونيکی  پست  صندوق  به  يا  و  درسی  کتب  تأليف  و  برنامه ريزی  دفتر  ابتدايی  هماهنگی  گروه  ــ   ١٥٨٥٥/٣٦٣

talif@talif.sch.ir  ارسال نماييد.
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ارزش يابی  توصيفی چيست؟
مستند  و  معتبر  الزم،  اطالعات  که  است  تربيتی  ــ  تحصيلی  ارزش يابی  از  شيوه ای  توصيفی١:  ارزش يابی 
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.
                                                                                                                                                   

       ارزش يابی توصيفی در يک نگاه

تأکيدات اساسی موارد
مطرح در ارزش يابی توصيفی

نکاتی که الزم است 
از سوی معّلمان مورد توجه قرار گيرند

زمان 
ارزش يابی

جريان ارزش يابی در طول سال و  استمرار 
لزوم برنامه ريزی معّلم برای رفع کاستی های 
احتمالی در فرايند يادگيری دانش آموزان

ـ  يادگيری   ــ ارزش يابی در زمان های مشخص انجام نمی شود بلکه معّلمان در فرايند ياددهیـ 
دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  کيف  و  کّم  از  متنوع  روش های  و  ابزارها  از  بهره گيری  با 

ارزش يابی به عمل می آورند.

جمع آوری 
اطالعات

تعدد و تنوع روش ها و ابزارهای جمع آوری 
کيفيت  و  کّميت  درباره ی  اطالعات 

آموخته های دانش آموزان

به  صرفًا،  مختلف  دروس  در  يادگيری  اهداف  تحقق  کيف  و  کّم  بررسی  برای  معّلمان  ــ 
برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی، در زمان های مشخص بسنده نکرده، انواع روش ها و 

ابزارها، از جمله آزمون های عملکردی، کار پوشه و ... را به خدمت می گيرند.

ثبت نتايج ارزش يابی و ارائه ی 
بازخورد

ثبت  ابزارهای  و  روش ها  در  تنوع  و  تغيير 
اعالم  و  قضاوت  نحوه ی  ارزش يابی،  نتايج 

نتايج پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

ــ معّلمان از ابزارهای متنوعی برای ثبت نتايج ارزش يابی استفاده می کنند.
ــ عالوه بر معّلم، دانش آموز و اوليای وی نيز جزء منابع ارائه ی اطالعات و قضاوت در اين 

موارد خواهند بود.
ــ در فرايند آموزش، دانش آموز همواره بازخوردهای مناسب و به موقع دريافت می کند.

ــ به جای اعالم نمرات در مقياس ١ تا ٢٠، وضعيت پيشرفت تحصيلی دانش آموز در قالب 
الفاظ و درجاتی چون: «نيازمند به آموزش و تالش بيش تر»، «قابل قبول»، «خوب» و «خيلی 

خوب » گزارش می شود.

ارتقای تحصيلی

درخصوص  تصميم گيری  مرجع  تغيير 
ارتقای تحصيلی دانش آموز

در  و  است  يافته  بيش تری  اهميت  دانش آموزان  تحصيلی  ارتقای  مورد  در  معّلمان  نظر  ــ 
موارد ضروری شورای مدرسه نيز قضاوت خواهد کرد. بنابراين ضروری است که معّلمان 
آن  براساس  تا  باشند  داشته  آگاهی  آن ها  تحقق  نشانه  های  و  دروس  انتظارات  و  اهداف  از 

بتوانند برای ارتقای دانش آموزان به پايه های باالتر برنامه ريزی  های الزم را انجام دهند.

١ــ آئين نامه پيشرفت تحصيلی و تربيتی دوره ی ابتدايی (ارزش يابی توصيفی) مصوبه ی هفتصد و نود و سومين جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 
٨٨/٥/٢٠
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اصول حاکم بر ارزش يابی پيشرفت تحصيلی١
      به منظور نظام بخشی به فعاليت های ارزش يابی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان و با توجه به رويکردها و نگرش های 

نوين در تعليم و تربيت، اصول زير تحت عنوان «اصول حاکم بر ارزش يابی پيشرفت تحصيلی» تعيين می شود:
 

     ١ ــ جدايی ناپذيری ارزش يابی از فرايند ياددهی ــ يادگيری: 
 ارزش يابی دانش آموزان بايد به عنوان بخش جدايی ناپذير فرايند ياددهی ــ يادگيری ونه به عنوان نقطه ی پايانی آن 

تلقی شود.

ـ يادگيری و اصالح برنامه ها و روش ها:          ٢ــ استفاده ازنتايج ارزش يابی در بهبود فرايند ياددهیـ 
اصالح  در  بايد  ارزش يابی ها  نتايج  و  است  يادگيری  ــ  ياد دهی  فرايند  بهبود  و  اصالح  ارزش يابی،  غايی  هدف 

برنامه ها و روش ها مورداستفاده قرار گيرد. 

       ٣ــ هماهنگی ميان هدف ها، محتوا، روش های ياددهی ــ يادگيری و فرايند ارزش يابی: 
در ارزش يابی بايد تناسب و هماهنگی بين هدف ها، محتوا و روش های ياددهی ــ يادگيری مربوط به هر درس 

مورد توجه قرار گيرد. 

      ٤ــ توجه به آمادگی دانش آموزان: 
در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزش يابی بايد به آمادگی های جسمی، عقلی ، عاطفی و روانی دانش آموزان 

توجه شود.  

       ٥  ــ توجه به رشد همه جانبه ی دانش آموزان: 
اجتماعی، اخالقی و حرکتی دانش آموزان  در ارزش يابی بايد به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی، 

توجه شود. 

      ٦  ــ توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارت ها: 
در ارزش يابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش بايد به حيطه ی دانش ها، نگرش ها و مهارت های دانش آموزان 

توجه شود.

١ــ مصوب جلسه ی ٧١٣ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٣٨٣/٧/٢١



٧

      ٧ــ توجه به ارزش يابی دانش آموز از يادگيری های خود (خودارزش يابی): 
ديگر  و  خود  عملکردهای  و  يادگيری ها  از  بتواند  نيز  دانش آموز  که  شود  فراهم  شرايطی  بايد  ارزش يابی  در 

دانش آموزان ارزش يابی کند. 

       ٨   ــ ارزش يابی از فعاليت های گروهی: 
در نظام ارزش يابی، عالوه 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 ارزش يابی بايد عالوه بر پاسخ نهايی، به فرايندی که منجر به توليد پاسخ شده است توجه کرد.

      ١٠ــ تأکيد بر نوآوری و خالقيت:
در ارزش يابی بايد با تأکيد بر روش حل  مسأله، زمينه ی رشد و شکوفايی دانش آموزان را فراهم کرد. 

      ١١ــ تنوع روش ها و ابزار های اندازه گيری و سنجش پيشرفت تحصيلی: 
(مانند  ارزش يابی  ابزارهای  و  روش ها  مختلف  انواع  از  ارزش يابی،  موارد  نوع  و  ماهيت  اهداف،  به  توجه  با 
پرسش های شفاهی، آزمون های عملی، انواع پرسش های عينی و انشايی، روش های مشاهده رفتار، پوشه های مجموعه 
کار، ارائه مقاالت و طرح ها، گزارش مربوط به فعاليت های تحقيقاتی، ارزش يابی عملکردی، ارزش يابی مستمر، انواع 

دست ساخته ها، روش خودسنجی و…) استفاده می شود. 

      ١٢ــ استفاده از انواع ارزش يابی: 
ـ يادگيری الزم است با توجه به هدف ها، محتوا و روش های تدريس از انواع ارزش يابی ها (از  در فرايند ياددهیـ 

قبيل تشخيصی، تکوينی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع، درونی، بيرونی، ملی و…) استفاده شود. 

      ١٣ــ استقالل مدرسه و معّلم در فرايند ارزش يابی: 
در فرايند ارزش يابی بايد استقالل مدرسه و معّلم در چارچوب سياست های کّلی آموزش و پرورش حفظ شود. 

      ١٤ــ اصل رعايت قواعد اخالقی و انسانی در ارزش يابی: 
به موجب اين اصل، ارزش يابی بايد به گونه ای ساماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، تعامالت 

انسانی، اعتماد به نفس و سالمت روانی دانش آموز يا معّلم نگردد. 

      ١٥ــ توجه به تفاوت های فردی: 
در انجام ارزش يابی پيشرفت تحصيلی می بايست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود. 
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اهداف ارزش يابی توصيفی 
١ــ اصالح، بهبود و ارتقای فرايند ياددهی ــ يادگيری در کالس، 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 عاليق 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.
٥ ــ ايجاد زمينه ی مناسب به منظور تقويت انگيزه ی يادگيری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله 

خالقيت و نوآوری و ايجاد مهارت خودارزيابی در دانش آموزان.
اهداف  تحقق  ميزان  از  اطمينان  حصول  با  باالتر  پايه ی  به  دانش آموزان  ارتقای  مورد  در  تصميم گيری  ٦  ــ 

آموزشی  ــ تربيتی در چارچوب مقررات مربوط.
٧ــ توليد اطالعات برای ارزيابی، اصالح و تقويت برنامه ها و روش های آموزشی ــ تربيتی. 

      
ويژگی های ارزش يابی 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 ارزش يابی به مثابه ی ابزاری برای يادگيری 
 تأکيد بر معيارها و مالک های موفقيت در  فرايند آموزش 

 توجه به  روند پيشرفت تحصيلی دانش آموز، به جای توجه افراطی به آزمون های پايانی 
 توجه به حيطه های مختلف يادگيری به جای تأکيد صرف به حيطه ی شناختی١

 توجه به اقدامات اصالحی، جبرانی و تکميلی در فرايند آموزش  
 افزايش بهداشت روانی محيط ياددهی و يادگيری

 ايجاد زمينه ی  بروز و رشد خالقيت در دانش آموز 
 توجه به تغيير مقياس سنجش از کّمی به کيفی 

 توجه به انتظارات برنامه ی درسی به جای توجه صرف به انتظارات کتاب درسی  
 تأکيد بر ارائه ی بازخوردهای پيوسته در فرايند آموزش 

آدمی  فکری  و  ذهنی  فعاليت های  با  که  است  جريان هايی  به  مربوط  شناختی  حوزه ی  هدف های  همکاران (١٩٥٦)  و  بلوم  شناختی:  حيطه ی  ١ــ 
سروکار دارند و به شش طبقه ی کلی دانش، فهميدن، کاربستن، تحليل، ترکيب و ارزش يابی تقسيم می شوند.
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 استفاده از ابزارهای متنوع جهت جمع آوری اطالعات از وضعيت تحصيلی دانش آموز 
 تغيير ساختار کارنامه و تبديل آن به کارنامه ی توصيفی

 تغيير در مرجع تصميم گيرنده درخصوص ارتقای دانش آموزان: در اين طرح معّلم و شورای مدرسه، به جای 
امتحانات پايانی، مرجع تصميم گيری در ارتقای پايه  تعيين شده اند.

نتايج مورد انتظار ارزش يابی توصيفی
  بهبود، دوام و پايداری يادگيری

 افزايش عالقه به يادگيری
 ايجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

 افزايش بهداشت روانی دانش آموزان (اعتماد به نفس ، افزايش روحيه ی انتقادپذيری و کاهش اضطراب  و...)
ارزش و اقتدار نمره و کسب نمرات باالتر و معدل بهتر، در اغلب اوقات با استرس و فشار همراه است. کاهش 
اهميت نمره، حذف استرس، فشار و رقابت، می تواند شرايط مساعدتری را برای يادگيری دانش آموز و آموزش معّلم 

فراهم سازد.
 تعميق يادگيری از طريق افزايش مشارکت دانش آموزان 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 اصالحی و خود تنظيمی
 افزايش مشارکت دانش آموزان و والدين در فرايند ارزش يابی تحصيلی

 توجه به اهداف سطوح باالتر حيطه ی شناختی
 توجه به اهداف در حيطه های غيرشناختی١ 

آسيب هايی که تحقق اهداف ارزش يابی توصيفی را تهديد می کند
نگيرد،  قرار  مالحظه  مورد  اجرا  در  آن  ظرايف  و  نشده  شناخته  خوبی  به  توصيفی  صورتی که ارزش يابی  در 

آسيب هايی جدی، نتايج کوتاه مدت و بلندمدت آن را تهديد می کند. اين آسيب ها عمدتًا عبارتند از:
   محدود شدن روش ها و ابزارهای ارزش يابی از آموخته های دانش آموزان به برگزاری آزمون های مکرر:

دانش آموزان  يادگيری  وضعيت  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  برای  مختلف  ابزارهای  و  روش ها  از  استفاده 

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 عاليق، نگرش ها و ارزش ها را نشان می دهد. (سيف، ١٣٨٧)
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يادگيری،  حوزه های  ساير  در  دروس  انتظارات  و  اهداف  به  توجه  می شود.  ارزش يابی  نتايج  اعتبار  افزايش  موجب 
عالوه 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 يابی١ فراهم 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:
اّما  است.  اطالعات  جمع آوری  برای  گوناگون  ابزارهای  از  استفاده  توصيفی  ارزش يابی  ويژگی های  از  يکی 
با  معلم  تعامل  يعنی  درس  کالس  فضای  در  بايد  را  توصيفی  ارزش يابی  که  داشت  دور  نظر  از  نبايد  هم  را  نکته  اين 

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 
اگر  ديگر  به عبارت  گيرد.  صورت  درس  اهداف  به  توجه  با  بايد  ابزار  نوع  انتخاب  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  در  که 
اطالعات 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 کالس 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 اطالعات 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 
غيراين  در  شوند؛  ثبت  صحت  دقت و  به  دانش آموزان  يادگيری  وضعيت  به  مربوط  اطالعات  آن که  شرط  به  می دهد؛ 
نامطلوب  پيامدهای  و  اختالف ها  منشأ  امر  اين  و  گرفته  قوت  ارزش يابی  بر  آموزگار  نظر  دخالت  شائبه ی  صورت، 

می شود.
و  متفاوت  معيارهای  براساس  دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  وضعيت  مورد  در  قضاوت     

ناهمگون:
از آنجا که بخشی از اطالعات مربوط به عملکرد تحصيلی و وضعيت يادگيری دانش آموزان توسط اوليای ايشان 

١ــ اين روش ها و ابزارها در فصل بعد معرفی خواهند شد. 
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به مدرسه ارائه می شود، الزم است دانش آموزان و اوليای ايشان نيز در جريان مالک های ارزش يابی از کّم و کيف 
يادگيری دروس مختلف قرار گيرند تا قضاوت در مورد وضعيت پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بر اساس معيارهای 

يکسان انجام شده و تحت الشعاع برداشت های کلی تصميم گيرندگان قرار نگيرد.
    کم توجهی به اهداف اصلی دروس به دليل کنار گذاشته شدن بارم بندی و نمونه سؤاالت امتحانی 

رايج و …:
يکی از اهداف اصلی ارزش يابی توصيفی، کمک به بهبود فرايند يادگيری دانش آموزان است. اين امر هنگامی 
در  تا  بشناسند  می کنند،  تدريس  که  را  پايه ای  دروس  از  هريک  پيش نياز  و  اصلی  اهداف  آموزگاران  که  است  ميسر 
صورت مشاهده ی نقص در يادگيری با طراحی و اجرای فعاليت های اصالحی 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 اعالم نتايج ارزش يابی در درجات چهارگانه:

از  هدف  اساس،  اين  بر  است.  ارزش يابی  به  آن  متفاوت  نگاه  توصيفی،  ارز ش يابی  اصلی  ويژگی های  از  يکی 
ارزش يابی، جمع آوری اطالعاتی است که به آموزگار در تصحيح مسيرهای يادگيری و آموزش خاص هر دانش آموز 
بيشتر  نيازمند تالش  دانش آموزان  تکميلی برای  جبرانی و  آموزش های  امکان توجه الزم و کافی به  کمک می کند و 
خوب،  خوب،  (خيلی  چهارگانه  درجات  از  يک  هر  در  دانش آموزان  وضعيت  اعالم  بنابراين،  می نمايد.  فراهم  را 
قابل قبول، نياز به آموزش و تالش بيشتر) نبايد موجب طبقه بندی آنان در گروه های خاص و کنار گذاشته شدن آن ها 

از جريان يادگيری کالس درس شود. 


