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  سپاسگزاري
سركار خانم دكتر طرح محترم ناظر علمي يها تيحما ر اجراي اين پژوهش مرهوند موفقيت

و مناطق كشور بوده است ها استاني كارشناسان و مديران مدارس منتخب در همكار زين و يي نامشمس
.شود يم سپاسگزاري اين عزيزان از لهيوس نيبد كه

.ر ايرج خوش خلق نيز صميمانه سپاسگزارمدكت يآقاخردمندانه و كارگشاي  يها ييراهنمااز 

،جهان آراي ،آقايان دكتر شكوهيحوزه وزارتي ل همچنين زحمات كارشناسان و مديران ك
ها مصاحبهو مناطق منتخب كه در جريان انجام  ها استانابتدايي  آموزشو مديران ذوالفقاري و قره داغي 

.نهم يمارج  ،نمودند ياريرا پژوهشگر 

يها استان مديران پژوهش و تحقيقات و كارشناسان تحقيقات مشاركت و همكاري با پژوهش اين
طرح اجراي در را مجري كه همكاراني و معلمان متخصصان، كليه از وسيله بدين. شده است اجرا منتخب
.مينما يم سپاسگزاري و تشكر رساندند ياري پژوهشي

الحميد رضويعبد
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  چكيده
  و تربيتي دوره ابتدايي پيشرفت تحصيليآيين نامه  ارزشيابي

ابتدايي به اجرا  دوره در آزمايشي به صورت) توصيفي(ارزشيابي از شيوه كمي به كيفي  1381از سال    
 آيين 1388 سال در پرورش و آموزش عالي شوراي .تو تا كنون به همه مدارس كشور گسترش يافته اس درامدهاست

 راآن  و است نموده تصويب را " ابتدايي دوره تربيتي و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي نامه آيين" عنوان تحت را اي نامه
 آوري گرد طريق ازآيين نامه  اين ارزشيابي دنبال به نيز حاضر پژوهش. است نموده ابالغ آزمايشي اجراي براي
 زانيمررسي ، بي توصيفيابيارزشبا فلسفه و اهداف آيين نامه  ن تناسب مفادررسي ميزاب. تاس كيفي و كمي هاي داده

 هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ يها گروهي ها واكنشررسي ، بنامه نييآبررسي چگونگي اجراي آيين نامه  تحقق اهداف
ناسايي نقاط ، شنويسيآيين نامه  از نظر اصولآيين نامه  رزيابي، انامه نييآي مختلف ها جنبهو  ها مؤلفهنسبت به 

و آيين نامه  بررسي چگونگي نظارت بر اجراي ،موانع و مشكالت در حوزه اجرا ها تيمحدود ،ها يي، نارساقوت و ضعف
  .تاهداف اين پژوهش بوده اسآيين نامه  يبراارايه پيشنهاد هاي اصالحي 

 بهبود به كمك براي گيرندگان تصميم و نياز مديران مورد اطالعات كردن فراهم حاضر پژوهش اصلي هدفچون 

 زيربناي عنوان به "مديريت بر مبتني ارزشيابي "رويكرد ،استآموزان  تربيتي دانش - ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

 .شد استفاده ارزشيابي الگوي عنوان به " سيپ"شد و  انتخاب نظري

توصيفي و  –اسنادي «ي ها ز روشادين ترتيب شيوه انجام تحقيق تلفيقي ب. مطالعه از نوع ارزشيابي است اين
والدين  ،دانش آموزان و پرونده هاي تحصيلي آنانكليه ل را در مرحله اوجامعه آماري اين پژوهش  .تسا» شپيماي

كليه دانش آموزان م و در مرحله دو 91-92ابتدايي كشور در سال تحصيلي مديران مدارس  ،، معلمانآموزاندانش 
-93در سال تحصيلي ن و معلمان آنا يها كار پوشهو ر بايجان شرقي و فارس و بوشهآذر يها استانمدارس ابتدايي 

  .تتشكيل داده اس 92
طبقه همگن برخوردار، نيمه برخوردار و  3كشور در  يها ابتدا استان 91-92در مرحله اول در سال تحصيلي 

ي شهر آموزشوه بر اين از بين مناطق عال. شدند استان به صورت تصادفي انتخاب 2محروم قرار گرفته و از هر طبقه 
به طور تصادفي منطقه  3 ،در هر استان .شهرستان تصادفي انتخاب شد 3ي تهران ها شهرستانمنطقه و از  9تهران 

چون  .دشبه طور تصادفي انتخاب  ييمدرسه دخترانه ابتدا 1و  ييمدرسه پسرانه ابتدا 1و در هر منطقه  شدانتخاب 
عات و مراجعه به برخي مدارس تعداد دانش آموزان به اندازه تعيين شده نبود بنا بر اين در در مرحله گرداوري اطال

. دبو همدرس 64 جمعاًدين ترتيب تعداد نهايي مدارس نمونه ش يماضافه  ها نمونهديگري به ه همان منطقه مدرس
مچنين ه. دانتخاب ش) نفر 1946(دانش آموز  10 ،تيجنسپايه سوم و چهارم و پنجم و هر  ازسپس در هر مدرسه و 

 359 جمعاً(نفر معلم  1از هر پايه در هر مدرسه . دشدنب انتخا )نفر 1583(نفر از اوليا دانش آموزان  5ه در هر پاي
كارشناس ادارات  34و ) نفر 64(عالوه بر اين همه مديران مدارس منتخب  .شدانتخاب  يبه طور تصادف )نفر معلم
ر نف 1559پرونده تحصيلي  ،نامه نييآمواد  ياجرا يچگونگبراي تعيين . ز جز نمونه بودندو پرورش مناطق ني آموزش

 نفر كارشناس 80 عالوه بر اين .شد پايه هاي اول تا پنجم از طريق مشاهده و بررسي آموزنفر دانش  380ر پوشه كاو 
در پايان  نيبنابراشدند  ه انتخابانجام مصاحبتكميل پرسشنامه و نظر جهت  و حوزه وزارت و صاحب ياستان يرو مد
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 ليتشك يبرا يدر حوزه ستاد رنظ نفر كارشناس و صاحب 7 همچنين. پرسشنامه و فرم تكميل شد 6005 جمعاًكار 
  .)3(ل دوج. دهمكاري نمودن "يشيگروه هم اند"كار 

منطقه  3رقي هاي فارس و بوشهر و آذربايجان ش در هر يك از استان 92- 93در مرحله دوم در سال تحصيلي 
مدرسه تصادفي و در هر مدرسه از بين هر يك  1 سپس در هر منطقه. انتخاب شدم يمه برخوردار و محرو، نبرخوردار

به نحوي كه هر يك از پوشه . پوشه كار انتخاب شد 3كالس تصادفي و در هر كالس منتخب  1پايه تحصيلي  5از 
هاي  براي تكميل اطالعات با معلمان كالس همچنين. داشت هاي كار به دانش آموزان قوي و متوسط و ضعيف تعلق

و حوزه  ياستان يرو مد نفر كارشناس 80عالوه بر اين . آمدحبه نيمه ساختارمند به عمل منتخب هر مدرسه مصا
 6005 جمعاًدر پايان كار  نيبنابراشدند  انجام مصاحبه انتخابتكميل پرسشنامه و نظر جهت  وزارت و صاحب

گروه هم "كار  ليتشك يبرا يدر حوزه ستاد رنظ نفر كارشناس و صاحب 7 همچنين. فرم تكميل شد پرسشنامه و
  .دهمكاري نمودن "يشياند

  معلم  ولي  آموزدانش 
مدير مدرسه و 

  كارشناس استاني
  مدير و كارشناس كشوري  پرونده تحصيلي

   پوشه كار  

1946  1583  359  98  1559  80  380  
  

فرم مصاحبه  2، فرم مشاهده 1 ،)كارشناس و مدير ،معلمان ،والدين آموز،انش د(ه نامپرسش 4ز در اين پژوهش ا
مچنين ه. دي متناسب تعيين شها روشبا  ابزارهاايايي پ. دستفاده شار پوشه كا) تچك ليس(فهرست وارسي  1و 

  .با نظر ناظر طرح تاييد شد ابزارهاروايي صوري 
فرم وارسي   كارشناس استاني مدير مدرسه و  معلم  ولي  آموزدانش   ابزار

  پرونده تحصيلي
پوشه  يفرم وارس

  كار 
  58  45  89  44  20  15  هاه گوي تعداد
  پايايي مصححان  پايايي مصححان  كرانباخ يآلفا  كرانباخ يآلفا  كرانباخ يآلفا  كرانباخ يآلفا  روش

  76/0 89/0  93/0 82/0 90/0 66/0 ميزان پايايي
و ارزشيابي و داده هاي جمع آوري شده  سؤاالتنوع مقياس اندازه گيري و نوع متناسب با  ها دادهتحليل      

محاسبه ( ي كمي با روش توصيفيها دادهتحليل  .دتلخيص و در چارچوب مدل ارزشيابي سيپ انجام ش ،بندي طبقه
ستگي و ضريب همبه تك متغير t آزمونبراي گروه هاي مستقل و  tآزمون (و استنباطي ) نيانگيو م صدهادر 

 ها مصاحبهو  كارهاپوشه و  داده هاي مربوط به پرونده هاي تحصيلي .دانجام ش SPSSو به كمك نرم افزار  )نپيرسو
  .دتحليل شن ي ناظر بر مطالعات كيفي با توجه به مستدل بودن و قابل دفاع بودها روشبا استفاده از 

 جانيآذرباايالم،  ،ي فارس، بوشهر، هرمزگاناه استان آموزشيه منطق 30دبستان واقع در  64پژوهش حاضر در  
ه منطق 30از بين  آموزنفر دانش  1946.به اجرا در آمده استن و شهر تهران ي تهراها شهرستان ،اصفهان ،شرقي

برابر  باًيتقرآموزان  نسبت پايه تحصيلي دانش. كردند يمتحصيل  )دخترانه 28پسرانه و  36(مدرسه  64و در  آموزشي
پدر يا ( ولي 1583از بين اوليا ء مدارس منتخب تعداد . درصد دختر بودند 44درصد آنان پسر و  56 بود و حدود

آموزان  ي و اولياء اين بود كه اولياء دانشآموزتنها تفاوت بين نمونه هاي دانش . به طور تصادفي انتخاب شدند) مادر
پايه هاي اول و دوم آموزان  ه دليل ناتواني دانشانتخاب شدند اما ب) اول تا پنجم(از بين همه پايه هاي تحصيلي 

 359از تعداد . ي از بين پايه هاي سوم تا پنجم انتخاب شدندآموزنمونه هاي دانش  ،ابتدايي در تكميل پرسشنامه
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ن ز) ددرص 80(نفر  287و ) درصد مرد 20(ر نف 72از اين تعداد . آمدمعلم در مدارس منتخب نظر سنجي به عمل 
درصد  93ر حالي كه د. اند بوده متأهل )ددرص 90حدود (يشتر آنان بسال و  21ميانگين سابقه آنان حدود  .اند بوده

تحصيالت ليسانس و يا فوق  )ددرص 52(همچنين بيشتر آنان . اند بودهآنان در استخدام رسمي آموزش و پرورش 
 21بين ) درصد 41(نفر  146مان مورد بررسي ز بين معلا. اند بودهقيه ديپلم و يا فوق ليسانس بو ) درصد 37(ديپلم 

مدير مدرسه و كارشناس ادارات  98از  .اند نمودهي مربوط به شيوه ارزشيابي توصيفي را طي ها آموزشساعت  50تا 
 64(نفر مدير دبستان  64كارشناس و ) درصد 33( نفر  31از اين تعداد . آمدبه عمل  نمونه گيري شده نيز ارزيابي

ي ها آموزشساعت  100تا  51) درصد 38(نفر  35انان  نيباز و سال  23يانگين سابقه آنان حدود م. دبودن) درصد
آموزان  دانش پوشه كار 380و  يپرونده تحصيل 1559تعداد  همچنين. اند نمودهارزشيابي توصيفي را طي ه مربوط ب
درصد دختر  44درصد آنان پسر و  56دود برابر بود و ح باًيتقرآموزان  نسبت تركيب پايه تحصيلي دانش. دوارسي ش

. ددر مناطق نيمه برخوردار و بقيه در مناطق برخوردار و محروم مشغول به تحصيل بودنآموزان  بيشتر دانش. بودند
همچنين تحصيالت والدين بيشتر د ان بودهآموزان  درصد والدين پدر و بقيه مادر دانش 31تايج نشان داد حدود ن

معلم  359سال بوده است از  03/3 يانگين سابقه تحصيل فرزندان انها در ارزشيابي توصيفيم و تليسانس بوده اس
 30تا  1سال و دامنه اي بين  21و ميانگين سابقه آنان  اند بودهن ز) ددرص 80(نفر  287و ) درصد مرد 20(ر نف 72

كه بيشترشان  اند بودهو پرورش درصد آنان در استخدام رسمي آموزش  93و  متأهليشتر آنان ب ،تسال داشته اس
ساعت  50تا  21ضمن خدمت ارزشيابي توصيفي را بين  يآموزش دوره هاين آنا درصد 40همچنين  اند بودهليسانس 
سال  23ه يانگين سابقه دو گروم. اند بودهزن  ددرص 38كارشناس ادارات  33مدير مدرسه و  64ز ا. اند نمودهرا طي 

ه درصد اين دو گرو 38حدود  .اند بودهو بيشتر آنان تحصيالت ليسانس  تال داشته اسس 22تا  5 نيبكه دامنه اي 
   .اند نمودهرا طي  يي مربوط به ارزشيابي توصيفها آموزشساعت  100تا  51بين 

  نداد درو
ها و  توجه به دانش"و  "يادگيري-تأثير ارزشيابي بر بهبود فرايند ياددهي" يج نشان داد كه اصولي همچونانت
آنچه كه بيشتر نياز به تجديد نظر دارد به  .تدر آئين نامه بيشتر رعايت شده اس "هاي دانش آموزان ها و مهارت نگرش

، "توجه به فرايند هاي فكري منتهي به پاسخ " ،"خود ارزيابي "و "هماهنگي در تحقق اصول "ويژگي هائي همچون 
توان به  البته مي. مربوط است "و معلم در فرايند ارزشيابياستقالل مدرسه "و  "ارزشيابي كردن از كارهاي گروهي"

  .جنبه هاي مثبتي كه آئين نامه باعث آن شده، توجه نمود
هماهنگي د ي ديگري كه به نحوي با مدرسه و كاركرد هاي آن در ارتباطنها بخشاز نظر معلمان بهتر است با 

  . درهنمون كنو توليد پاسخ  يه مهارت خود ارزشيابتا ارزشيابي بتواند دانش آموزان را ب ديآبيشتري به عمل 
بر اساس اصول مورد توافق نشان داد كه كارشناسان و مديران مدارس  آئين نامهبررسي ميزان مناسب بودن مفاد 

 ها و براي آنان اهداف روشن است و تبصره. اند هاي متفاوتي داشته گانه مورد نظر واكنش 23هاي  نسبت به ويژگي
در  .اند آنان هم چنين متن آيين نامه را ساده توصيف كرده. مصاديق به خوبي راهنماي عمل هستند اد وتوضيح مو

تواند از اشتباهات  اين گروه معتقدند متن آيين نامه كمتر مي. دانند عين حال آيين نامه را داراي نقاط ضعفي مي
هاي  كه محتواي آيين نامه نتوانسته بين بخشمواد آن قابل اجرا نيست و ديگر اين جلوگيري كند و نيز برخي از

است به عبارت  كار برمدارپرورش هماهنگي ايجاد كند از نظر آنان برخي از مواد آيين نامه كمتر  مختلف آموزش و
خالصه  به طور كه در اجراي قوانين تسهيل ايجاد كنداست حاوي جزيياتي كمتر ديگر تفسير پذير است همچنين 
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مواد آيين  "هماهنگي  وضوح و "و  "تدوين "هايي چون  ناسان و مديران مدارس نسبت به مؤلفهتوان گفت كارش مي
انتقاداتي  و معلمان رانيمدالبته همه كارشناسان و . دارندآن  "كاربر مدار بودن"تري نسبت به مؤلفه  نامه نگاه مثبت

مديران و معلمان نتايج  ،مه كارشناساندر مورد نقاط ضعف مفروض آيين نا .دداشتننامه  نييآ 15و  7 بر ماده
مديران در مورد همه نقاط ضعف مفروض در آيين نامه نظر تاييد كننده اي و  ارشناسانك. تناسازگاري وجود داش

ولي در مورد ه كاهش داد آموزاندر بين دانش ا ر "انگيزه"ارشناسان و مديران معتقدند ارزشيابي توصيفي ك. نداشتند
به نحو معني داري  يدر حالي كه معلمان معتقدند ارزشيابي توصيف .دار نظر معني داري نكرده اناظه "كاهش رقابت"
  .تاس كاهش داده آموزانرا در بين دانش  "رقابت "

 سؤالوقتي با اين ه اما در جلسات مصاحب اند نشدهمتن آيين نامه مواجه  با ماًيمستقاگرچه اكثريت معلمان 
آيين نامه تاكيد فراوان  7قبولي ماده  به مسئله ؟ضعف آيين نامه چيست نيتر مهمن ناكه از نظر آ شدند يممواجه 
از نظر درونداد  يبه طور كل .دنمو يمبيشتر جلب توجه  تر نييپابه ويژه در مورد معلمان پايه هاي  مسئله نيا. داشتند

اين اصالحات بيشتر به موادي مربوط  .تگفت در مورد برخي از مواد آيين نامه نياز به انجام اصالحاتي اس توان يم
مچنين بتواند به كاربر مدار شدن آيين نامه ه. دكمك كن آموزمعلم و دانش  نيماب يفهاي  سازوكاراست كه بتواند به 
  .كمك بيشتري كند

  فرايند
 "تراكم كالس"و "وقت "مربوط است نشان داد كه  آئين نامه ي اجراييها تيمحدودبا هم نگري آنچه كه به 

مرد نسبت به دانش و اطالعات مسئولين و مديران خود در مورد  معلماندر اين ميان  شود ترين عامل تلقي مي مهم
 آئين نامهها بيشتر از زنان معتقدند مديران و مسئولين رده هاي باالتر كمتر از مفاد  آن .اند منتقد تر بوده آئين نامه

نيز از جمله  دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارهاو  با ارزشيابي توصيفي ناآشنايي والدينعالوه بر اين  .اطالع دارند
   .تتلقي شده اسآيين نامه  ي اجراييها تيمحدودديگر عوامل مربوط به 

ظارت بر عملكرد مناطق ن. داستاني و منطقه اي بررسي ش ،نظارت بر اجراي آيين نامه در سه سطح وزارتي
و از مناطق توسط  ها استاناما از مدارس توسط مسئولين . تمطلوب بوده اس باًيتقر ها استاني از سوي آموزش

توسط مسئولين منطقه در حد كمي بازديد شده ز در سطح مدرسه ني. است آمدهمسئولين وزارتي كم بازديد به عمل 
د هاي به عمل همچنين بازديد هاي به عمل نيامده توسط مسئولين وزارتي از مدارس به مراتب بيشتر از بازدي. تاس

 ،ميشو يم تر كينزدهرچه از سطح مدرسه به سطح ستاد  رسد يمبه نظر . تنيامده توسط مسئولين استان بوده اس
  .نشود تر فيضعفرايند نظارت 
  برونداد

در نظر گرفته " ،" آموز تعامل بين معلم و دانشايجاد "هدف چون  4به نظر كارشناسان و مديران مدارس تنها 
 تحقق يافته اند " انولياء از روند پيشرفت فرزندي اآگاه"و "ز آمو شخصيت دانشرشد "، " آموز نشعاليق دان شد

وجه ت .دي دارنتر مثبتنتايج بيانگر آن است كه مديران مدارس نسبت به تحقق اهداف در مقايسه با كارشناسان نظر 
يي ها نهيزم ييادگيري و تربيت–ي ياد دهي اه روشارتقاء  ،مهارت خود ارزيابي ،استعدادهاشناسايي  ،ها زهيانگبه 

ي نسبت به تحقق اهداف تر مثبتما معلمان نگرش ا. تهاس انهستند كه ارزشيابي توصيفي نيازمند توجه بيشتر به 
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انها به خالقيت و استعداد به عنوان دو مقوله اي كه در  .دانند يمتحقق يافته  نسبتاًدارند و اهداف بيشتري را 
   .معتقدند ،شود يميفي به انها توجه بيشتري ارزشيابي توص

 بر تكيه با آموزان دانش عاليق و ها توانايي استعدادها، پرورش و شناسايي "يكي ديگر از اهداف آيين نامه 
 محروم مناطق به معتقدند وصول اين هدف معلمين مناطق محروم بيشتر .است "ن آنا از يك هر برتر استعدادهاي

توجه و تمهيد  قابلكه بيشتر  آنچهلبته ا. دندار دانش آموزان وجود استعداد شناسايي براي اييج و شود نمي مربوط
به نظر دو گروه كارشناسان و معلمان آيين . است "خودسنجي " ديآن اقدامات مناسبي به عمل آاست تا در مورد 

هيا سازد تا اين هدف آيين نامه نيز به را م آموزاننامه تا كنون نتوانسته به ويژه در زمينه مهارت خود سنجي دانش 
  .خوبي محقق شود

تنها بيانگر عملكرد مطلوب مدارس در مورد نوشتن مشخصات دانش  پوشه كارها يشكل يها يژگيو يبررس
همانند داشتن نظم و انضباط در چينش شواهد و  ها يژگيور حالي كه در مورد برخي از د. هاست نآآموزان بر روي 
نامطلوب عمل شده  آموزشرح حال دانش داشتن منطقي داشتن شواهد و فهرست محتوا داشتن و يا  ابزار و يا سير

  .است
داراي بافتي نبودند كه نشانه هاي اندازه ن توسط معلمي آمدهي به عمل ها ز آزموننتايج نشان داد بسياري ا

داراي دستورالعمل خاصي براي  ها زمونآين ا. دگيري داشته باشند و يا يادگيرنده را به نتيجه گيري راهنمايي كنن
ي داراي تا حدود ها آزمونينكه ا. دشايد بتوان فقط به دو ويژگي كه رعايت شده اشاره كر. پاسخ دهندگان نبودند

. دكردن يموادار  "واقعي استفاده از دانش در زندگي"بودند و نيز دانش آموزان را به  "عملكردف راهنماي توصي"
 ،"كاغذي- مدادي"ي ها آزمونبه ب عملكردي به ترتي آزموننوع  4ز لمان در مورد استفاده اترجيحات معهمچنين 

  . تاختصاص داش "شناسايي"و  "نمونه كار " ،"شبيه سازي شده"
و  دهند يم بازخوردنان آبه  آموزنحوه باز خورد بايد گفت معلمان تا حدودي فراتر از عملكرد دانش د در مور

و اهداف  آموزما از اينكه بتوانند فاصله بين عملكرد دانش ا. ددارنالصه نويسي شده اي باز خورد هاي خ بيشتر
بين  اند توانستهكمتر  ها انمچنين ه. اند نمودهي را در هنگام باز خورد توصيف كنند تا حد زيادي ضعيف عمل آموزش

هاي  رهنمودي بعدي او ها شرفتيپي يا براد؛ و و تجربه هاي قبلي او پيوند بر قرار كنن آموزعملكرد فعلي دانش 
به  شانيمحتواي بازخوردهااست كه د آن مشكل معلمان در رعايت اصل محتواي بازخور نيتر مهم. داصالحي بدهن

ترين  ه مهمو ب كند يدانش آموز را راهنمايي نم شانيبازخوردهانيست و يا هاي يادگيري مرتبط  با هدف آموزدانش 
هاي دانش آموز  ناظر بر پيشرفت محتواي بازخوردهالبته از اين نظر كه ا. ددار توجهتر كمنكات در كار دانش آموز 

   .تتا حدي مطلوب بوده اس است
ي قضاوت در ارزيابي عملكرد دانش آموزان نشان دهنده آن است كه ها مالكشواهد در مورد توجه معلمان به 

ه نشان داد ك ها يبررس. دشو يمد دانش آموزان مقايسه اي از عملكر نمونهيا  هنجارهاكمتر با ن ي معلماها قضاوت
كمتر اشاره داشته ن اشاره نموده است اما با اصالح و بهبود عملكرد آنا آموزتوصيف معلمان بيشتر به پيشرفت دانش 

  .تنيز در حد متوسطي اس ها فيتوصمچنين جذابيت ه. تاس
لمات ساده و رعايت قواعد دستوري در نوشتن باز خورد مطلوب معلمان در استفاده از ك نسبتاًعلي رغم استفاده 

با سطح رشد دانش آموزان اشاره  بازخوردهابايد به عدم توجه كافي معلمان به متناسب بودن  آزموندر ورقه هاي 
در بازخورد هاي معلمان كمتر اثري از خطاب كردن دانش آموزان با اسم مالحظه شد و يا اينكه كمتر حاوي  .دنمو
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به نظر  نيبنابرا. دفرصت جبراني فراهم نموده باشن آموزي يادگيري دانش ها يكاستتي بود كه براي جبران عبارا
اما بايد گفت . ي باز خورد دارندها كيتكنو  ها روشويژه و اختصاصي در مورد  به آموزش ازياساساً نمعلمان  رسد يم

بيشتر به نقاط ضعف دانش آموزان اشاره نموده ه اگر چه وداحترام همراه با كه لحن باز خورد معلمان تا حدود زيادي ب
  .ي را در انها تقويت كنندكار آمدحس ا ي كنند ودانش آموزان را فردي فعال معرفي  اند توانستهو كمتر 
در  باًيتقردانش آموزان ي نشان داد كه خود سنج چهارگانهي ها روشمقايسه ميزان استفاده دانش آموزان از     

پايه  درخود سنجي  چهارگانهي ها مهارتبه طور كلي مهارت اندك استفاده از  ود خود مهارت الزم را ندارن پرسش از
 هاي روش ازمعلمان اغلب ه نشان داد ك يهاي همسال سنج نتايج در مورد روش.تبيشتر مشهود اس تر نييپاهاي 

معلميني كه از  .دتلف همسال سنجي دارنمخ هاي روش و مفاهيم با اندك و يا آشنايي كنند مي استفاده محدودي
  .دبرن بهره مي "فهرست وارسي  "اند بيشتر از روش  همسال سنجي استفاده كرده

به صورت ر هاي داخل مدرسه مربوطند و بيشت ي نشان داد كه بيشتر انها به فعاليتآموزهاي دانش  پروژهمرور 
هاي بررسي شده ر پوشه كار د .اند شدهمدارس اجرا  همچنين كمتر در محيط آزمايشگاه. .اند گروهي انجام شده

دانش  و يا خود ارزيابيكمتري اثر از مراقبت مرحله اي و باز بيني و راهنمايي معلمان در مراحل مختلف انجام پروژه 
مشاهده شد  بررسي پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان از نظر ميزان انطباق با مفاد آيين نامه نشان داد كه  آموز

   .مطلوب بوده است 15مربوط به همه مواد به جز ماده  ها از نظر بايگاني مستندات پرونده
از تعامل اوليا  تر نييپاگفت دانش آموزان پايه هاي  توان يمبه طور خالصه در مورد بهبود تعامل اولياء با مدرسه 

پدران بيشتر از مادران  همچنين. دان يضراهمچنين دختران از اين تعامل بيشتر . بيشتري دارند يآگاهشان با مدرسه 
لبته معلمين از ميزان ا. تبهبود تعامل اوليا با مدارس شده اس باعثبا اين نظر موافق اند كه روش ارزشيابي توصيفي 

   .بيشتر خشنودند آموزاما از ميزان تعامل خودشان با دانش . تعامل والدين با مدرسه رضايت چنداني ندارند
ا گفت كارشناسان اداري در مقايسه ب توان يمگروه هاي مختلف نسبت به ارزشيابي توصيفي در مورد واكنش 

 همچنيند ان داشتهي تر يمنفي اجرايي آيين نامه و نقاط ضعف آيين نامه نگاه ها تيمحدودمديران مدارس نسبت به 
مقايسه واكنش دانش . اند داشتهي نسبت به ارزشيابي توصيفي تر مثبتدر مقايسه با كارشناسان نگرش ن مديرا

به ارزشيابي  ها واكنش ،رود يمآموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي بيانگر آن بود كه هرچه پايه تحصيلي باالتر 
  .اند داشتهي تر مثبتمچنين دختران نسبت به پسران واكنش ه. دشو يم تر مثبتتوصيفي 

با عباراتي  اما اند ندانستهمنطبق  قاًيدقا انتظاراتشان اوليا دانش آموزان نيز اگرچه نتايج ارزشيابي توصيفي را ب
يادگيري فرزندم بهتر  " ،"رود  تر به كالس باالتر مي فرزندم راحت " ،" كند يفرزندم با معلمش بهتر برخورد م"چون 

  .اند بودهبسيار موافق  "فرزندم بهتر تربيت شده است "و  " كند يشخصيت فرزندم بهتر رشد م " ،"شده است 
مطابق ماده هاي دانش آموزان نشان داد كه عملكرد مدارس براي ثبت عملكرد دانش آموزان بررسي پرونده هاي 

 دانش آموزوضعيت تربيتي  ويژگي رفتاري كه به ارزشيابي 8به  15ماده  .تمطلوب بوده اس 15به جز ماده  ،آئين نامه
دهد كه  نشان مي آئين نامههاي ذينفع  عنوان يكي از گروه بهدانش آموزان نگاهي به واكنش  .مربوط است، اشاره دارد

آنچه كه در مورد  .تري دارند واكنش مطلوب "ها و يادگيري و كالس كالسي هم"طور كلي دختران از پسران به  به
آنان  .است "نظارت ولي و معلم به كارشان"نمايد، نگرش نسبتاًٌ ضعيفشان به  جلب توجه ميدانش آموزان واكنش 

است و عالوه بر اين پدر و مادرشان كمتر به مدرسه  كم نديبگوشان را به معلم  گويند امكان اينكه مشكالت درسي مي
  .زنند سر مي
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 آئين نامهگفت كه نتايج بيانگر درجاتي از مطلوبيت در تحقق اهداف  توان يمبه طور خالصه در مورد برونداد 
مطلوب ارزيابي ، آگاهي اولياء از پيشرفت فرزندان مربوطند و موزدانش آ حقق اهدافي كه به تعامل معلم وت. تاس
و مهارت خود ارزيابي دانش آموزان هاي آموزشي و تربيتي و نوآوري  شوند و تحقق اهدافي كه به اصالح روش مي

 ين نامهآئتوان به تحقق نامطلوب اهداف  عواملي را كه بيشتر مي. شوند نامطلوب ارزيابي مي، مربوطنددانش آموزان 
، "بازخورد به والدين"و  "و تنظيم پوشه كاردانش آموزان وقت گير بودن روند ارزشيابي "مربوط دانست، عبارتند از 

 "امكانات"و آنچه كه به  "آشنايي ناكافي والدين و معلمان و مديران و مسئوالن با فلسفه و اهداف ارزشيابي توصيفي"
  . شوند انات و وسايل تسهيل كننده آموزش و ارزشيابي در كالس مربوط مياز قبيل تراكم زياد كالسي و كمبود امك

و با ش و پرور آموزشاز طريق تشكيل گروه هم انديشي با كارشناسان وزارت ه نامه اي است ك نييآنتيجه نهايي 
  . استفاده از نتايج زمينه اي تحقيق تدوين شده و به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه شده است

 3ماده،  24از مجموع آيين نامه  تبصره هايو  بندهانتيجه تشكيل كارگروه هم انديشي براي باز خواني مواد در 
  .دحذف گرديآيين نامه  ماده و ا بند 1تبصره اصالح و  11بند و  3و ه ماد 20 ،ايجاد تبصره 9 ،بند ابقا 3و ه ماد

  سنجي، همسال سنجي خود ،پوشه كار رزشيابي توصيفي،، اآيين نامه:  كليد واژه
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 فصل اول

  مقدمه
 وبه جاي كمي نگري از طريق توجه به معيار هاي درسي  كند يمكه تالش  است ييالگوفي ارزشيابي توصي

  .ارائه دهد نآنا توجه كند و تبيين و توصيفي از وضعيتآموزان  به عمق و كيفيت يادگيري دانش آموزشي
 يعال شوراي .تاس گرفته زمينه بهبود روند ارزشيابي تحصيلي صورت در ياقدامات ايران در اخير يها سال در
 امور و عمومي آموزش معاونت به 30/8/1381مورخه  در خود هجلس و نهمين هفتاد و ششصد در پرورش و آموزش

) توصيفي(كيفي  مقياس به) 0- 20(كمي  مقياس تغيير به نسبت تا داد مأموريت پرورش و وزارت آموزش بيتي تر
 مدارس از تعدادي در آزمايشي به صورت 81-82صيلي تح سال از را آن و كنند اقدامآموزان  دانش ارزشيابي در

 شوراي مصوبات مجموعه(نمايند  اجرا دارند، را الزم هاي امكانات ويژگي و انساني نيروي نظر از كه ابتدايي، دوره

 ارزشيابي تأثير طرح تربيتي، و تحصيلي ارزشيابي دفتر مطالعات سپس گروه). 1382پرورش  و آموزش عالي

 20 در را كيفي مقياس آزمايشي طرح پيش اجراي عمالً 1381ماه  بهمن دوم نيمه از و كرد هيهت ا ر توصيفي
 در 1382 سال مهرماه از عمالً حين طرا. داز معلمان آغاز كر نفر 30و با كمك  مدرسه 10ابتدايي در  اول پايه كالس

در تعداد محدودي از مدارس  1382اه اين طرح عمالً از مهر م .شد اجرا كشور ابتدايي مدارس از يمحدود تعداد
كالس در سرتاسر كشور تحت پوشش  1300نزديك به  1385اجرا گرديد به گونه اي كه در سال  ابتدايي كشور

  .شود يمارزشيابي چند كشور مشاهده  يها روش 1جدول  رد).1385جمشيدي،(ارزشيابي توصيفي قرار گرفتند 
 

 كشور چند در يابيارزش يها نظام سهيمقا1جدول 

ر
  ديف

 1ابتدايي ينظام ارزشياب  كشور

1   
  روسيهروسيه

  

 1 بيشترين و 5  كه شود يماستفاده  5  تا 1 از نمراتآموزان  براي نمره دادن به دانش
، ياوردب 2  يا سه درس نمره در دواگر دانش آموزي  .دباش يم 3  نمره قبولي .تكمترين نمره اس

 2  اگر دانش آموزي در سال پاياني يك نمره .تنوز اجازه ارتقاء به كالس باالتر را خواهد داشه
شود ولي اين نمره ممكن مانع از ورود  گواهي نامه پايان تحصيالت به وي داده مي ،داشته باشد

  وي به مراكز آموزش عالي در برخي از رشته هاي تحصيلي شود
2     

  ژاپنژاپن

  

ارزشيابي   ارتقاء به كالس باالتر بر اساس .دامتحان نهايي وجود ندار گونه چيهدر ژاپن 
ا ت(و در عمل ارتقاء از كالسي به كالس باالتر در مرحله آموزش اجباري  رديگ يمداخلي انجام 

   باشد يماتوماتيك و قطعي  به صورت )مكالس نه
در دوره آموزش اجباري بجز تعداد  .دامتحان نهايي وجود ندار گونه چيهدر مدارس سوئد      3

                                                
 
  page/ir.persianblog.isedor://http٤/قابل بازيابی در  ١
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ر
  ديف

 1ابتدايي ينظام ارزشياب  كشور

  سوئدسوئد

  

و قبولي يا مردودي در واقع  ابندي يمبقيه به كالس باالتر ارتقاء آموزان  معدودي از دانش
هشتم و باالتر نمره  يها كالسن آموزا به دانش )رو بهاخر پاييز آ( دو باردر سال  .دمفهومي ندار

   شود يممشخص  5  تا 1نمرات با اعداد  .دشو يمداده 

4     
  بلغارستانبلغارستان

  

اتوماتيك و بر اساس سن به كالس باالتر  به طوردوره ابتدايي آموزان  دانش ،در بلغارستان
 وضعيت تحصيلي دانش ،متوسطه و دانشگاهي ،در دوره هاي پيش متوسطه .دابني يمارتقاء 

به معناي ضعيف است و دانش آموز بايد  2  نمره .دشو يممشخص  6 تا 2با نمرات آموزان 
خيلي  5نمره  ،خوب 4 نمره ،بخش تيرضابه معناي  ،3  نمره ،جددآ در امتحان شركت كندم

   ضعيف بايد پايه تحصيلي را تكرار كنندآموزان  دانش .دباش يمبه معناي عالي  6 خوب و نمره
5   

  اسپانيااسپانيا

  

به مستمر و ارتقاء  به صورتارزشيابي در مقطع پيش دبستاني  ،بر اساس مقررات جديد
اطالعات الزم براي ارزيابي پيشرفت  ،در دوره ابتدايي و متوسطه .داتوماتيك خواهد بو صورت

 ،تحليل تكاليف درسي ،مختلف از قبيل مشاهده منظم يها روشبا آموزان  تحصيلي دانش
نشان دهند  ها يبررسكه  يدر صورت .دشفاهي و عملي جمع آوري خواهد ش ،كتبي يها آزمون

تكرار  .دبايد سال تحصيلي را تكرار كن ،مورد نظر نائل نشده است يها هدفكه دانش آموز به 
دو بار امكان خواهد  ،سال آموزش اجباري 10 و در مجموع در طي بار كيپايه در هر دوره فقط 

  .تداش
6     

 آلمانآلمان

  

انجام  ،شفاهي ،توسط معلمين مربوطه و بر اساس امتحانات كتبيآموزان  ارزشيابي از دانش
به كه نتيجه  .دريگ يمدر كالس صورت آموزان  درسي و مشاركت فعال دانش دادن تكاليف

نمره اي  6  و يا بر اساس نمره گزاري در مقياس) در دوره ابتدايي ژهيبه و(گزارش كتبي  صورت
   رسد يم ها خانوادهبه اطالع 

7    
 آرژانتين

  

رضايت  ،اليع( دشو يمسنجيده  3  تا 1 با نمراتآموزان  وضع درسي دانش 1989 از سال
و اعتقاد كلي آن است كه اين روش موجب پايين آمدن  )شغير رضايت بخ ،بخش

بسياري معتقدند كه شيوه نمره گذاري گذشته كه با ؛ و تاستانداردهاي آموزش شده اس
نتيجه بهتري داشت و شيوه جديد بايد مورد تجديد نظر قرار   ،شد يممشخص  10 تا 1 اعداد
   .دگير
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 انتشار، پخش، كه تدوين، نمودند گزارش مستند طور به 1970 و 1960 دهه هاي اواخر در زيادي قاتتحقي    
). 1982 2فولن( است نشده منتهي واقعي به تغييرات عمل در اغلب جديد درسي هاي برنامه اجراي و برنامه ريزي

 مدت دراز و شده مشخص اهداف به يياب دست در اصالحي برنامه هاي كه دهد نشان مي نيز اخير هايي پژوهش نتايج
اين در حالي است كه برخي ديگر معتقدند كه ). 2005 ،4پريستليو 3 1997 كولو مك و هلسباي( اند بوده ناكام

  5هود و لي بريند( كنند مي فكر بسيارياست كه آن  بسيار پيچيده تر ازآن  ايجاد تغيير در برنامه درسي و اجزا
  ).1991 6واستيگلبور فولنو  1990

   مسئله انيب
 پرورش و آموزش عالي شوراي جلسه 769ي  مصوبه اساس بر كه است ملي طرح يك توصيفي، ارزشيابي طرح

 ابتدايي مدارس ي كليه رد ،88- 89تحصيلي  لسا از آزمايشي، اجراي دوره يك از پس ،18/4/1387 يخ تار به

 اول ي پايه بتداا ،88-89 يتحصيل سال از سال 5 طي ح،طر اين تدريجي اجراي با .است شده گذاشته اجرا به كشور
  . گرفت قرار طرح اين پوشش تحتطور كامل  به ،ها و در سنوات بعدي به ترتيب ساير پايه

 بهبود اصالح مدارس، براي بنيادي عنصر يك عنوان به را يابي ارزش و سنجش آموزشي، نظران صاحب     

آموزش و  يسنت يابينظام ارزش ).1383:323شريفي (گيرند  مي نظر در آموزان دانش يادگيري و معلمان آموزش
رقابت  جاديا ت،يو پرورش، محدود كردن خالق آموزشاهداف چون محدود شدن  يمشكالت له دليپرورش كشور ما ب

 يهااز تكرار پ يناش يو ماد يانسان هاي سرمايهاتالف  پايه،تكرار  اضطراب، تقلب، ،يمخرب، نگرش منف يفرد نيب
 يهو بر نقاط ضعف دانش آموز تك پردازد ميآموزان  كردن دانش ه رتبه بندياغلب ب ،ياجتماع و يعاطف يها بيآس

  ).1382،13 رستگار،(نيست  حساس آموز دانش پيشرفت مورد در دارد و
 در نيز متعددي هاي پژوهش .تبخشي از يك پروژه تغيير دردست اجراس عنوان به توصيفي ارزشيابي     

 مثبت و مفيد كامالً را طرح منافع و ضرورت اهميت، ،پروژه اين آزمايشي اجراي متعدد مراحل در و راستا همين

   .اند نموده ارزيابي
 روند از و شده تأكيدبزرگان است كه تنها بر محتواي تغيير  اشتباه ،)1378( وايلي و تاشمن گفته اساس بر

 عبارت به .تاس تغيير ي انديشه خودهم سنگ  كند، مييير را اداره فرايندي كه تغ اهميت .دشو غفلت آن اجرايي

سني و ح( نمايد مي طلب را ويژه تدبير و تأمل ،آموزشي نظام در تغييرات و ها نوآوري، اشاعه و نهادينه كردن ديگر
  ). 1386 ،احمدي

                                                
 

2 Fullan 

3 Helsby & McCullough 

4 Priestley 

5 Brindly & Hood 

6 Fullan & Stiegelbauer 
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 شناسايي ديازمنو هم نكشور  ينظام آموزش ينظام فكري و ارزش يجادا يازمندهم ن يفي،توص يابياجراي ارزش
ساز و كارهاي  ايجاد در جامعه و هم مستلزم ي، بستر مناسب فرهنگ)شناخت، نگرش، مهارت( يانعوامل فردي مجر

  .است يو امكانات آموزش يداتاداري، تمه
 بدون اعمال .تامري ضروري اس يابيدر جهت وصول به اهداف، كنترل و ارزش ينانبراي حصول اطماز طرفي    
است هر  تجربه نشان داده .توجود خواهد داش يشهبه طور مستمر، امكان انحراف از اهداف هم يابيو ارزش نظارت
خود ادامه  كار به يديمدت مد يحصح يابيبدون اعمال ارزش تواند يانسان باشد نم ي كه ساخته و پرداخته ينظام
صادقپور و (آيد  مي به حساب يفوظا نيرت مهم زا يكي يابيهر سازمان، ارزش يفدر سلسله مراتب وظا لذا ؛دهد

  ).1373:158 ،يمقدس
 جلوگيري و يدر نظام آموزش يفيتوص يابيلذا با توجه به نكات و مطالب مذكور، جهت اشاعه و اجراي ارزش    
 يابيارزش(مربوط به اين طرح آيين نامه  مربوط به يها از موانع و چالش يمكرر در اجراي آن، آگاه يها از چالش

به نظر  ضروري هبه خود گرفت "نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تربيتي دوره ابتدايي نييآ"كه عنوان ) يفيصتو
   رسد يم

  اهميت و ضرورت 
روي نو آوري هاي  ر ممكن براي غلبه بر مشكالت فراراهكا اولين ننظرا صاحب نظر از كه جا آن از      
 "آموزشي هاي نوآوري اين راه سر بر موجود موانع شناخت يا بر الزم پژوهشي نتايج به يابي دست " آموزشي

 مواد و مالي انساني، منابع سازي فراهم .عوامل مختلفي در اين زمينه مطرح اند). 1385: 10،منطقي(باشد  مي

 برنامه در گذاري سياست حين در (مجريان افراد تمام از نظرخواهي ،)1999 8كارلس 1976 7كريتك( يآموزش

فرهنگي و رواني  هاي زمينه بودن مناسبو )  2002 10اُسليوانو  1995  9دوكاس كاراواس( ديدج درسي هاي
 و والدين ميان مساعي تشريك و تفاهم جو ايجاد ،)2006 11ني ما و دافور، ايكر(براي اجراي تغييرات  جامعه

 هاي مچنين نگرانيه) 1993 13بايلي ( رتغيي به نسبت معلمان هاي نگرش ،) 1998 12كولمن( مدرسه مسئولين

 عدم و ترس شود مي تغيير ايجاد جهت در آنان از كه حمايتي ميزان از معلمان هاي برداشتشخصي معلمان، 
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 جمله از )15،1990برتا( رتغيي پذيرش براي معلمان ميزان آمادگي و )1988 ،14هوبرمن(  تغيير عواقب از اطمينان

    .دباشن مي ابي و ارزشي , درسي هاي برنامه اجراي بر مؤثر عوامل
 دقيق اجراي و گيري تصميم براي مناسبيچوب  چهار آن، مفاهيم و مباني به آگاهي و ارزشيابي بررسي    

 به كمك و دادن آگاهي ديگر چيز هر از بيش آن از هدف آموزشي نظام هر در و سازد يم فراهم آموزشي هاي برنامه

يار ( است يادگيري –ياددهي فعاليت جريان در ارزشيابيمي عل ماهيت درك اهميت و ضرورت تبيين براي مربيان
  ).51: 1377،محمديان
نشان  83- 84و  82- 83هاي  سالطي  درارزشيابي اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي  ينتايج اجمال     

 ميان ناهماهنگيفقدان مباني نظري مشخص  ،داد كه اين طرح به داليلي از قبيل فقدان يك پيشنهاد پژوهشي

در  ناهماهنگي كيفي، به كمي مقياس تغيير براي مناسب شرايط آوردن فراهم در آن، ناكامي اصول و طرح اهداف
 پيش از اهداف در تحقق نمره، به نسبت والدين حساسيت كاهش عدم و مشمول مدارس سطح در طرح اجراي

اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي  ارزشيابي درخوش خلق  ) . 1384 ،خلق وشخ( است بوده ناموفق شده تعيين
او در اين زمينه . كند انجام داد البته نتايجي نسبتاً متفاوت گزارش مي 1389پايه هاي چهارم و پنجم كه در سال 

 كارآمدي دانش خود و پنجم و چهارم ي پايهآموزان  رواني دانش ها، سالمت آموخته ماندگاري و كاربست:نويسد مي
 نگرش همچنين. است مشمول طرح غيرآموزان  دانش از بهتر كمي توصيفي ارزشيابي شمولم پنجم ي پايهآموزان 

 اما در .باشد مي مثبت كمي پنجم و چهارم هاي پايه در توصيفي اجراي ارزشيابي به نسبت مدرسه و خانه اولياي
و  ها چالش نجمپ و چهارم هاي پايه در توصيفي ارزشيابي طرح اجرايي و ريزي محتوايي برنامه با ارتباط

  ).1389خوش خلق،(دارد  وجود نيز منفي دستاوردهاي
 ارزشيابي مفهوم هويت بودن نامشخص را توصيفي ارزشيابي روي فرا هاي چالش ،( 1382 ) حسني  

 و روشن هم برنا يك فقدان يادگيري، فرآيندي  درباره ها داده گردآوري براي كيفي سنجش ابزارهاي فقدان توصيفي،
 كيفي هاي فعاليت خاص تجهيزات و امكانات مالي، منابع تأمين و بيني پيش و متخصص نيروهاي تربيت يبرا مدون

  .است نموده بيان
 فرهنگيان، آموزش عالي و معلم تربيت دروس در موجود هاي سرفصل به بي توجهي ،) 1387(  واحدي    

 وجود معلمان، براي آموزشي و راهنمايي بمطلو مكانيزم نبود ابتدايي، ي دوره در درسي هاي كتاب زياد حجم
 ساير با توصيفي ارزشيابي ابزارهاي و اهداف بين ناهماهنگي حاكي از را متناقض و متفاوت ارزشيابي هاي نامه آيين

  .است عنوان نموده درسي هاي برنامه عناصر
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 اجراي جهت در الزم هايابزار و نظري هاي ساخت زير هنوزنشان داد كه ) 1385(مطالعه مهري و ناهيد      

 در طرح اين اجراي مشكل ترين مهم را كالسآموزان  دانش تراكم نيز) 1387( حيدري .است نشده فراهم طرح

 اجرايمشكالت  ددر استان سمنان انجام دا) 1388(ر اساس مطالعاتي كه حامدي ب. ته اسكرد عنوان ايالم استان

 ليست چك( يماد امكانات ،)والدين سوادي كم و كالس جمعيت( نيانسا امكانات كمبود را توصيفي ارزشيابي طرح

در اصفهان اشاره نموده است ) 1389(جمعيت زياد كالسي را ماليي دستجردي  .تبيان نموده اس) كالس مساحت و
 بيان طرح اجراي در ضعف ترين مهم را طرح پذيرش براي مجريان آمادگي ميزان نبودن نيز كافي) 1388(و نادري 

  .است هكرد
معلم،  با مرتبط عوامل مديريتي، عوامل ترتيب، به كه داد نشان )1390(و همكاران  رپژوهش بيرمي پو نتايج   
 ارزشيابي طرح اجراي بر تأثير ترين بيشمساعي  تشريك و تعامل جو ايجادكننده عوامل و رواني و فيزيكي عوامل

 ارزشيابي طرح اجراي بر مؤثر هاي مؤلفه و عوامل نويسد ميي و. اند داشته كشور را ابتدايي دوره مدارس در توصيفي

 بنابراين ،نمايند مي تبيين را كل پراكندگي درصد 71 حدود مجموع در ،اند شده شناسايياو  پژوهش در كه توصيفي
 .ندا نشده واقع تحليل و بررسي مورد پژوهش اين در اما مؤثرند، طرح اين اجراي در كه دارد وجود مؤلفه تعدادي

 اجراي بر تأثيرگذار هاي مؤلفه و عوامل ساير شناسايي و كشف منظور به پژوهشي گردد مي پيشنهاد وسيله بدين

  .دگير انجام كشور ابتدايي دوره مدارس در توصيفي ارزشيابي طرح
 ،161993نالدرسو و وال(است  ارزشيابي ،درسي هاي برنامه اجراي بر تأثيرگذار عوامل ترين يكي از مهم     

  ) .18،2000رو تر سواتانابه و ويت كور ،17نگچ ،2000،وال
 بهبود اصالح مدارس، براي بنيادي عنصر يك عنوان به را يابي ارزش و سنجش آموزشي، نظران صاحب     

آموزش و  يسنت يابينظام ارزش ).1383:323شريفي ( گيرند مي نظر درآموزان  دانش يادگيري و معلمان آموزش
رقابت  جاديا ت،يو پرورش، محدود كردن خالق آموزش اهدافچون محدود شدن  يمشكالت له دليبپرورش كشور ما 

 و يهاز تكرار پا يناش يو ماد يانسان هاي سرمايهاتالف  ،پايهتكرار  اضطراب، تقلب، ،يمخرب، نگرش منف يفرد نيب
 يهو بر نقاط ضعف دانش آموز تك پردازد ميآموزان  كردن دانش ه رتبه بندياغلب ب ،ياجتماع و يعاطف يها بيآس

  ).1382،13 رستگار،(نيست  حساس آموز دانش پيشرفت مورد در دارد و
مطالعه رضايي  مثالً. استآموزان  برخي نتايج ديگر نيز بيان كننده اثرات ناچيز اين شيوه ارزشيابي بر دانش    
 نگرش مدرسه، به نسبت منفي عاطفه مدرسه، از كلي رضايت دهمانن ها زمينهنشان داد كه در برخي ) 1385(و سيف 

 به اطمينان احساس( موفقيت ،)مدرسه بودن مفيد به نسبت باور( اجتماعي، فرصت همبستگي معلمان، مورد در
) يادگيري از لذت بردن و خودانگيختگي احساس( ماجرا و )همدرس كارهاي انجام در توفيق براي كسب توانايي
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توصيفي  يابي ارزش غير مشمول طرح ل،مشمو مدارس ابتدايي سوم پايهآموزان  نشداري بين دا معني هاي تفاوت
 و توصيفي ارزشيابي طرح مشمول مدارسآموزان  دانش بين حركتي-رواني حوزه متغيرهاي گرچه درا ،نشد مشاهده
و  ند بابالاما زاه).12:  1385 ،رضايي و سيف(. .آمد دست به داري معني هاي تفاوت عادي مدارسآموزان  دانش

به نقل از فرج الهي و حقيقي معتقد است طرح ارزشيابي توصيفي در دستيابي به اهداف خود موفق ) 1391(همكاران 
  ).46 ،1391:و همكاران  نزاهد بابال(عمل كرده است 

 ايه دستورالعمل وآيين نامه  ررسيب. دارزشيابي نيز چندان مستند نيستن گونه اينميزان موفقيت  قسواب     
و  اجرا دبستان سوم و دوم اول، هاي پايه اي بر مشابهي طرح 1335-36كه در سال  دهد مي نشان هم امتحانات

سند مكتوبي در  نويسد ميحسني در مورد علت يا علل توقف اين طرح ). 1381،شهبازي(شد  متوقف سال سه از پس
آموزان  دانش اساسي هاي مهارت در شديد افت لدلي به طرح اين ،اختيار نيست اما بنا به گفته برخي سالخوردگان

  ).1382 ،حسني( گرفت بازبيني قرار مورد
: است ذكر قابل ديگر نكته دو ابتدايي دوره در توصيفي ارزشيابي به مربوط هاي بررسي ضرورت مورد در      

 دوم. است ساخته فراهم را ندهيادگير رشد زمينه ميزان چه تا ها، فعاليت از ارزشيابي كه شود تعيين بايد آنكه نخست
 ضروري لذا ؛است وابسته مستمر ارزشيابي صحيح اجراي به زيادي به حدود تا ابتدايي دوره در يادگيري بهبود آنكه
 برداشته مؤثري هاي قدم آن رفع جهت در و شود شناخته دوره اين در آموزشي ارزشيابي معضالت و مشكالت است
 مستمر هاي ارزشيابي افزايش و پاياني و تراكمي هاي ارزشيابي كاهش مورد در شيآموز ريزان برنامه هدافا. دشو

  ).1380 شاهزماني،( دياب تحقق
 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآيين نامه  اسناد و شواهد پژوهشي موجود براي تعيين حصول اهداف    

ضروري است نسبت به . اختيار نيست و پرورش در حال حاضر در آموزشدوره ابتدايي مصوب شوراي عالي آموزان 
آيين نامه  هاي در خور و شايسته اين فراهم آوردن امكانات الزم و تأمين وسايل و تجهيزات و طراحي و اجراي برنامه

و كمبود منابع مادي و نيروي انساني در آن  و اجراي مفادآيين نامه  محدوديت در تدوين. الزم به عمل آورد ماقدا
  .تجهيزاتي همگي بيانگر ضرورت بررسي الزم در اين خصوص است ،شكالت مديريتيم ،ابعاد مختلف
 پيشرفت ارزشيابي نامه آيين" عنوان تحت را اي نامه آيين 1388 سال در پرورش و آموزش عالي شوراي      
 نموده ابالغ آزمايشي اجراي براي سال 3 مدت به راآن  و است نموده تصويب را " يابتداي دوره تربيتي و تحصيلي

 و است نموده تمديد آزمايشي صورت به سال چهارمين براي راآن  اي مصوبه با 90-91 تحصيلي سال در اكنون. است
 در بتواند تا نمايد اقدامآيين نامه  اين ارزشيابي به نسبت تا است خواسته پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه از

 و كمي هاي داده آوري گرد طريق ازآيين نامه  اين ارزشيابي دنبال هب نيز حاضر ژوهشپ. دكن گيري تصميمآن  مورد
  .نمايد برآورده را ملي نياز اين تا است كشوري كيفي
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  تحقيق  اهداف
 ي توصيفيابيارزشبا فلسفه و اهداف آيين نامه  بررسي ميزان تناسب مفاد .1

 آيين نامه  تحقق اهداف زانيمبررسي  .2

 نامه نييآيك مواد بررسي چگونگي اجراي مصوبه به تفك .3

ي مختلف ها جنبهو  ها مؤلفهنسبت به  هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ يها گروهي ها واكنشبررسي  .4
 نامه نييآ

 نويسي آيين نامه  از نظر اصولآيين نامه  ارزيابي .5

 موانع و مشكالت در حوزه اجرا ها تيمحدود ،ها يينارسا، شناسايي نقاط قوت و ضعف .6

 آيين نامه  اجراي بررسي چگونگي نظارت بر .7

 نامه نييآي براارايه پيشنهاد هاي اصالحي  .8

 

  تحقيق  سؤاالت 
  

 ؟استمنطبق آموزش و پرورش  با مباني ارزشيابي توصيفي مصوب شوراي عاليآيين نامه  تا چه اندازه مفاد .1

 ؟ مناسب را داردآيين نامه  ي يكها يژگيوتا چه ميزان آيين نامه  متن .2

توان  يمآن  چيست و چه اصالحاتي براي يي پيشرفت تحصيلي دوره ابتدايابيشارزآيين نامه  نقاط ضعف .3
 پيشنهاد كرد؟

 ؟كدامندآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود .4

 است؟ كافي انجام گرفته نظارتآيين نامه  براي اجراي بهينه آيا .5

 ؟استتحقق يافته آيين نامه  تا چه اندازه اهداف .6

  دارد؟ وجود انطباق شده اجرا عمالً آنچه و شده بيني پيشآيين نامه  در آنچه بين آيا .7

 است؟ يافته بهبود مدارس وآموزان  اولياء دانش بين تعاملآيين نامه  آيا در اثر اجراي .8

) ها آن اولياي وآموزان  دانش معلمان، مديران، ريزان، برنامه( هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ هاي گروه  واكنش .9
 است؟ چگونه اين نوع ارزشيابي مختلف هاي جنبه و ها مؤلفه به نسبت
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  ارزشيابي طرح مدل
 ويژه ارزشيابي به ها زمينه تمامي در متعددي الگوهاي كه است آن مبين ارزشيابي تاريخچه بررسي      

هايي است كه بين اين الگوها  نشان دهنده تفاوت) 1983( 19و هاووس) 1990(آثار بوال  .است كرده ظهور آموزشي،
  . ود داردها وج و مدل

 هدف كلي دسته در شش را آموزشي ارزشيابي مختلف الگوهاي) 1384به نقل از، (1987ساندر  و ورتن      

 متخصصان نظر اختالف بر الگوي مبتني متخصصان، نظر بر مبتني الگوي گرا، كننده مصرف گرا، مديريت گرا،

يكي از الگوهايي كه امروزه به وفور مورد استفاده  .كردند بندي تقسيم مشاركتي و گرايانه طبيعت الگوي و )مدافعه(
 و كلي هاي هدف تشخيص بر الگو اين تمركز. است )هدف مدار(هدف  بر مبتني ارزشيابي قرار گرفته است الگوهاي

 بودن مشخص قبل از الگوها، دسته اين در. اند يافته تحقق اهداف كه اين اي اندازه حدود تعيين و ويژه هاي هدف

آيد  مي بشمار زيربنايي هاي مفروضه از برونداد متغيرهاي كمي گيري اندازه امكان ارزيابي و مورد برنامه هاي هدف
 است او نموده فعاليت زمينه اين در كه است فردي ترين شده شناخته  20تايلر دبليو رالف) .92: 1381بازرگان، (

 مجدد تعريف تدوين يا براي بايد ارزشيابي اليتفع بود معتقد و دانست مي كننده اصالح فرايند يك را ارزشيابي

ز سندر و ورتن به  گفته بنا). 29: 1380كيامنش،(آورد  فراهم دقيقي و مفيد اطالعات آموزشي، هاي هدف
 توسط آن از استفاده و قابل پذيرش علمي، لحاظ از صحيح، منطقي لحاظ از تايلر، ارزشيابي ،الگوي)1987(

 بر را شگرفي تأثيرات امروز به تا پيدايش زمان از دليل همين به و است پذير امكان تسهول به ارزشيابي متخصصان

 بايد ارزشيابي عامل كه كند مي تاكيد اسكريون مايكل. 1987)و سندرز، ورتن( است گذاشته ارزشيابي پردازان نظريه

 علت به را ارزشيابي از تايلر تعريف وي لحاظ بدين سازد تعيين را ها هدف به رسيدن قضاوت  در نوعي به بتواند

 روش و پيروان اسكريون .داند مي كننده گمراه و محدود دهد، نمي قرار توجه مورد را برنامه هاي هدف آنكه مطلوبيت

 كلي مطلوبيت مورد در و كنند قضاوت مي برنامه هاي هدف مطلوبيت مورد در كنند، مي ارزشيابي را برنامه نتايج وي،

 را قضاوت ارزشيابي هدف و ارزشيابي عامل مسئوليت اصلي اسكريون ترتيب بدين كنند مي يريگ نتيجه ها برنامه

  ).82 :1382سيف، (داند  كردن مي
 كننده، بر مصرف مبتني الگوهاي هدف، بر مبتني الگوهاي( متفاوتي الگوهاي ارزيابي، انجام بنابراين براي    

 عرضه )مديريت بر مبتني و الگوهاي متخصصان نظر اختالف بر مبتني الگوهاي متخصصان، نظر بر مبتني الگوهاي

 تعدد به توجه با لذا است؛ بوده ارزيابي امر متخصصان در متفاوت هاي تجربه نتيجه الگوها اين كه است شده

 به جهتو با تنگناها با برخورد در و بوده گرا واقع و عملگرا بايد يك، ارزياب هر معايب و محاسن و ارزشيابي الگوهاي

 اي واهمه طرح اجراي در ها جنبه از برخي رعايت عدم از و نمايد؛ استفاده ممكن و الگوي روش بهترين از شرايط

                                                
 

١٩ -Huse, E.R 
٢٠ -Ralph.W.Tyler 
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 ي ترجمه /بوال(آماري  بودن داري معني نه است عملي بودن دار معني دنبال به ارزياب كه چرا نداشته باشد،
 تصميم و نياز مديران مورد اطالعات كردن اهمفر حاضر پژوهش اصلي هدف كه آنجايي از). 1362بازرگان، 

آيين نامه  از طريق ارزشيابيآموزان  تربيتي دانش–ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  بهبود به كمك براي گيرندگان
 تصميم گيرندگان و مديران اطالعاتي نيازهاي برآوردن صدد در كه مديريت بر مبتني ارزشيابي رويكرد ،مربوط است

 از يكي كه اهداف طرح الگوي سيپ توجه با بعد گام در .است شده انتخاب نظري يربنايز عنوان به است،

 اين در .است گرفته قرار مورد استفاده پژوهش ارزشيابي الگوي عنوان به است نظاممند يها مدل 21اثرگذارترين

 گيري تصميم موارد درباره قضاوت براي الزم آوردن اطالعات فراهم و تهيه تعيين، مرحله سه ارزيابي گرد فرا الگو،

 است شده گرفته نظر در آموزشي گيري تصميم نوع چهار براي ارزيابي چهار نوع سيپ، الگوي در .رديگ يم بر در را

 و شرايط و زمينه شناخت منظور به و ريزي برنامه يها ميتصم براي ها هدف ارزيابي به ارزيابي زمينه در :جمله از
 يها طرحنوع  تعيين و ساختي يها ميتصم اتخاذ براي درونداد ارزيابي .شود يم ختهپردا اجرايي يها هدفتعيين 
 يها ميتصم اتخاذ فرايندي براي يا فراگرد ارزيابي از .رود يم بكار نظر مورد يها هدف به نيل منظور به اجرائي،
 اتخاذ براي) محصول( دبروندا ياز ارزياب نهايتاً .شود يم استفاده ها آن كنترل بمنظور و اجرايي عمليات به مربوط

 اين سيپ ارزشيابي الگوي در .رود يم بكار ي اجراييها طرح نتايج درباره قضاوت منظور به تكميلي يها ميتصم

 آموزشي برنامه يك مراحل كدام كه دينما يم مشخص ... و موسسه، سيستم برنامه، نياز با متناسب كه است ارزياب

 چهار هر نتيجه در باشد، داشته نياز ارزشيابي به آموزشي برنامه يك مراحل تمام است ممكن .دارد نياز ارزشيابي به

داشته  نياز ارزشيابي به برنامه قسمت چند يا يك فقط است ممكن گاه .درآيد اجرا به برنامه مورد درارزشيابي  نوع
  ). 136790 ،شكيامن(گيرد  مي قرار ارزشيابي مورد قسمت چند يا يك آن فقط صورت آن در .باشد

 اطالعات كه داند يم فرايندي را ارزشيابي دارد وي مالزمت 22بيم استافل .ال دانيل نام با اغلب كه سيپ مدل

  :است عمده هدف سه كه متضمن آورد يم فراهم گيرندگان براي تصميم را سودمندي و مفيد
  ؛)گيري تصميم به كمك( گيري تصميم هدايت 

  سخگويي؛پا براي اطالعات آوردن فراهم
به نقل از : 1985:  23شينكفيلد و بيم استافل(ارزشيابي  مورد هاي پديده يا پديده از فهم و درك ارتقاء
  .اند نموده تلقي ارزشيابي هدف مهمترين را اول هدف آنان البته). 40: 1381،كيامنش

 برنامه؛ يها هدف تعيين از عبارتند قرار گيرند سنجش مورد بايد كه ي برنامه كليدي هاي جنبهن آنا از نظر

 ترتيب به كه برنامه، بازده يا محصول بررسي و شده طرح تهيه اجراي اهداف؛ به رسيدن براي مناسب طرح تهيه

                                                
 

٢١ - Most Influential 
٢٢ - Daniel Stufflebeam 
٢٣ - Stufflebeam & shinkfield 
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همان ( رنديگ يم قرار ارزشيابي مورد برونداد ارزشيابي و فراگرد درونداد، ارزشيابي ارزشيابي زمينه، ارزشيابي توسط
  ).1381:41 منبع

 به تواند يم در ارزشيابي، سيستمي رويكرد از استعاره با الگو، اين كه باورند اين بر الگو اين ندگانآور پديد     

  .رساند ياري گيري تصميم بعد چهار در گيرندگان تصميم و مديران
 برنامه؛ اهداف تعيين هدف با ريزي برنامه يها ميتصم -

 برنامه؛ اهداف به رسيدن ورمنظ به آموزشي هاي شيوه طرح هدف با ساختي يها ميتصم -

 ؛ها وهيش آن اصالح و آموزش هاي شيوه يريكارگ به هدف با اجرايي يها ميتصم -

هاي آموزشي  شيوه اجراي اثر در آمده بدست هاي بازه با برخورد و قضاوت هدف با تكميلي يها ميتصم -
  ). 1384 صالحي، از نقل به 1382 ،راد شاهي خورشيدي و(

 هر از استفاده به ارزياب، ملزم ضرورتاً كه است اين برنامه يا سازمان موسسه، هر ارزيابي در وجهت قابل نكته    

 كه دينما يم مشخص )نيا سازما موسسه(برنامه  نياز با متناسب كه است ارزياب بلكه اين باشد ينم ارزيابي نوع چهار

 ارزشيابي به آموزشي برنامه يك مراحل تمام ستا ممكن .دارد ازين ارزشيابي به آموزشي برنامه يك مراحل كدامين

 چند يا يك فقط است ممكن گاه .آيد در اجرا به برنامه مورد در ارزشيابي نوع چهار هر نتيجه در باشد، داشته نياز

 رديگ يم قرار ارزشيابي مورد قسمت چند يا يك آن فقط صورت آن در باشد داشته نياز ارزشيابي به برنامه قسمت
  ).90: 1367 ،كيامنش(

 پرداخته بال استفاده امكانات و ها فرصت موجود، مسائل و نيازها سنجش زمينه به يارزشياب لهيوس به       

 استفاده با تواند يم ارزياب). 1381105 ،بازرگان( تبرنامه پرداخ يك آموزش يها هدف تدوين به توان يم و شود يم

 ديگر سوي از و نموده كمك برنامه يك يا سازمان موسسه، يك اهداف تدوين به از سويي زمينه، ارزشيابي نتايج از

زندوانيان نائيني در  .نمايد قضاوت برنامه يا موسسه سازمان؛ شده تعيين پيش از اهداف مطلوبيت مورد ميزان در
د تا اهداف شو نويسد در ارزشيابي زمينه به نياز سنجي پرداخته مي كاركرد هاي مربوط به ارزشيابي زمينه ميمورد 

توان در مورد مطلوبيت  همچنين از طريق اين ارزشيابي مي .اساس نيازهاي داراي اولويت تدوين گردند برنامه بر
اهداف از قبل تعيين شده قضاوت نمود روش ارزشيابي زمينه شامل تحليل سيستمي، بررسي پيمايشي، بازنگري 

هاي تشخيصي و فن دلفي  آزمون ،يآموزشكاران مسايل اسناد و مدارك، مصاحبه با افراد ذيصالح و دست اندر 
 ). 1384،37:زندوانيان نائيني (باشد  مي

  
 ارزشيابي از آمده بدست نتايج از استفاده با ارزياب عتقد است كهم) 1382(در مورد ارزشيابي درونداد سيف     

 منابع از استفاده چگونگي ي درباره يازن مورد ارزشيابي به اطالعات كننده درخواست دسترسي سازمان امكان درونداد

 منتج هاي يافته از يمند بهره و آگاهي. دينما يمرا فراهم ) 75: 1382،سيف(برنامه  يها هدف به دستيابي به منظور

 شاياني تصميم كمك اتخاذ فرايند در را سازمان يا برنامه، موسسه اندركاران دست تواند يم درونداد، ارزشيابي از

  .نمايد
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ميزان  و ها تيفعال انجام جريان در اجرايي مشكالت بيني پيش يا تشخيص منظور به دفراين ارزشيابي   
 برنامه اجراي چگونگي اين مرحله، در). 1381106 ،بازرگان( ديآ يم عمل به ها تيفعال اين اجراي فرايند مطلوبيت

 نقش ديگر عبارت به .آورد يم فراهم رايياج هدايت تصميمات براي مناسب مبنايي و رديگ يم قرار ارزشيابي مورد

 بيني پيش برنامه در كه آنچه با را برنامه يها بخش از يك هر اجراي كه چگونگي است آن) فراگرد( فرايند ارزشياب

  .نمايد مشخص را احتمالي يها يينارسا و كمبودها و دهد قرار مورد مقايسه را است شده
 باشد يم يك برنامه دستاوردهاي خصوص در قضاوت و تفسير گيري، زهاندا برونداد، ارزشيابي از هدف      

 نتايج كه است اي اندازه و تعيين ميزان سمت به ارزشيابي نوع اين اصلي گيري جهت بنابراين).  1971استافل بيم،(

 در را سسهمو يا سازمان برنامه، موفقيت ميزان تا دارد سعي برونداد ارزشيابي عامل. اند شده كسب انتظار مورد

 در او .مشخص نمايد است شده گذاشته اجرا به و طراحي ها آن به خدمت جهت برنامه كه ييها گروه ازينبرآوردن 

 يا و مثبت جانبي اثرات ،)مدون شده يها هدف( انتظار مورد يندادها برو ارزشيابي بر عالوه ،ها تالش اين جريان

 در كه است باور اين بر دهد بازرگان قرار قضاوت مورد نيز را نشده يبين پيش اثرات ديگر عبارت به يا برنامه، منفي

 ياران قضاوت درباره داده آوري گرد به كيفي، و تحليل كمي يها روش از استفاده بايد با برونداد، ارزشيابي جريان

اهتمام ) 106:  1381 ،بازرگان(آموزشي  يندادها برو مطلوبيت به سبتن) هعالق ذي ،نفع يذ ،ربط يذ افراد(آموزشي 
 گروه و افراد يها العمل عكس و عقايد از استفاده با كه دارد يماظهار ) 1384،به نقل از صالحي 1984(ولف  .ورزيد

 برو ارزشيابي به توان يم ،گردد يم آوري جمع مصاحبه و پرسشنامه طريق از كه برنامه با ارتباط در و ذينفعهاي 
بر  نيبنابرا).  45:  1381ازكيامنش، نقل به 1984ولف،(نمود  كمك آن مورد در گيري تصميم و برنامه يندادها

ر جدول د. درنيگ يمگانه اين پژوهش در مدل ارزشيابي سيپ به شكل زير قرار  9ي ها سؤالگفته شد  آنچهاساس 
  .ارزشيابي سيپ نشان داده شده استپارامتر مدل  3اين پژوهش با  سؤاالتچگونگي انطباق ) 2(

 پيس يابيارزش مدل با پژوهش سؤاالت انطباق2جدول 

اد  ارزشيابي سؤال
ابع ابي

شي
ارز

  

  ؟استمنطبق آموزش و پرورش  با مباني ارزشيابي توصيفي مصوب شوراي عاليآيين نامه  تا چه اندازه مفاد

  ٕ؟ ردمناسب را داآيين نامه  ي يكها يژگيوتا چه ميزان آيين نامه  متندرونداد
توان  يمچيست و چه اصالحاتي براي آن  ي پيشرفت تحصيلي دوره ابتداييابيارزشآيين نامه  نقاط ضعف

  پيشنهاد كرد؟
  است؟ كافي انجام گرفته نظارتآيين نامه  براي اجراي بهينه آيا فرايند  ؟كدامندآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود

  دارد؟ وجود مغايرت شده اجرا عمالً آنچه و شده بيني پيشآيين نامه  در آنچه بين آيا برونداد ؟استته تحقق يافآيين نامه  تا چه اندازه اهداف
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  و مدارس بهبود يافته است؟آموزان  دانش اءيتعامل بين اولآيين نامه  يآيا در اثر اجرا
 اولياي وآموزان  دانش معلمان، مديران، ريزان، برنامه( هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ هاي گروه يها واكنش

  است؟ چگونهآيين نامه  اين نوع ارزشيابي و مختلف هاي جنبه و ها مؤلفه به نسبت) ها آن
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  فصل دوم
  بررسي مطالعات پيشين

  مقدمه
سنجش و ارزشيابي معتبر، . اند د در هم تنيدهامروزه اعتقاد بر اين است كه آموزش و ارزشيابي دو فراين    

در چنين رويكردي يادگيرنده، تبديل به فردي فعال، . انگيزد تا بياموزد كه چگونه ياد بگيرد آموز را بر مي دانش
آموزش  -ارزشيابي -به بيان ديگر، توالي آموزش. گيرد مي  شود كه به طور دائم از تدريس بهره پذير و محقق مي ريسك
يابد و فراگير به خوبي  كند و اعتماد به نفس او افزايش مي شود و در اين فرايند شايستگي فرد رشد مي تكرار مي مرتب

گيري و تشخيص  اين امر توان تصميم. رديكار گآشنا به  هاي دشوار و نا ها را در وضعيت گيرد كه چگونه آموخته ياد مي
رود و در  ارزشيابي جزء الينفك چنين آموزشي به شمار مي. ستدهد و اين هدف آموزش ا وضعيت را در فرد رشد مي

 رشد دهندهدر اين صورت است كه ارزشيابي پويا و . گيرد جايگاه واقعي خود، يعني در خدمت آموزش قرار مي
، پويا و مستمر است رشد دهندهشود، به طوري كه همواره در فرايند آموزش جاري است و اين معناي ارزشيابي  مي

  .)1382گار، رست(
 تقسيم 2 و بيانگر مسئله حل رفتاري، :ي دسته سه به تربيت تعليم اهداف كه دارد اعتقاد )1994( 24آيزنر    

 يها تيفعال و هنرها حوزه در عمدتاً ،و بيانگر حل مسئلهاهداف  و است مرتبط تفكر قدرت با رفتاري اهداف .شود يم
 رفتاري اهداف همان كه اهداف را از كوچكي بخش است قادر تنها آن يجرا نوع از امتحان ؛ لذارديگ يم قرار خالق،

  .شود يم مشكل دچار بعدي اهداف مورد در و نمايد اندازه گيري است،
دين معني كه رفتن به ب. دو پرورش به خودي خود در حال حاضر شكلي ارتقايي دارن آموزشرسمي  يها نظام

مواجه اندكه با پديده  سؤالبا اين  ها نظام گونه نياما همواره ا. تروتر وابسته اسبه صعود از پله ف الزاماًپله اي باالتر 
ه طور سنتي قضاوت ب. دنتواند در بازه زماني معين به سطح مطلوب برسد چه بايد كر آموزگر دانش ا. دارتقا چه كنن

دوره  انيپادر  ثالًم. دشو يمام بر اساس استاندارد هاي از پيش تعيين شده انج آموزدر مورد پيشرفت تحصيلي دانش 
فاصله اي كه او با اين مالك دارد  اساسو بر  شود يموضعيت يادگيرنده در مقايسه با اين مالك سنجيده  يامورش

  .نديگو يم 25ين شيوه را مالك مدارا. تدرصد اس 50 معموالًين مالك ا. داي به پايه ديگر ارتقا يابه قادر است از پاي
 فرا آموزشي اصالحات به را جهان كشورهاي تمامي همه، براي شعار آموزش با يونسكو ديميال 1990 سال از

  ).1385 ،رضايي(اعالم كرد  آموزشي نظام كيفيت بهبود را آموزشي اصالحات هدف از و خواند

                                                
 

24 Eisner W.E 

25 Criterion referenced 
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 كشورهاي كه دهد نشان مي تحصيلي ارزشيابي نهيزم در) 1990( 26شن ي كرا و وست المللي بين مطالعات

 هاي گرايش شرقي اروپاي كشورهاي در. اند ارزشيابي خود دست به اصالحات زده و آموزشي نظام در بسياري

به ارزشيابي  27دانش محور ارزشيابي از گذر و ملي معيارهاي تعريف اساس شوند كه بر ارزشيابي جديد ديده مي
 در تحقيق خود) 2005( 29ارانهمك و هي لي). 1386محمدي و اخوان تفتي،(د ان شده گذاري پايه 28قابليت محور

 آنان بعدي يادگيري موجب به خودي خودآموزان  دانش هاي آموخته دادن به نمره كه رسيدند نتيجه اين به

 نمره به نگاه كردن سپس و اش برگه نمره به كردن نگاه دهد، ميم انجا آموز دانش كه كاري اولين در واقع .دشو نمي

اين باشد كه اكنون كشور هاي ديگر براي اندازه گيري پيشرفت  سؤاليك  ايدش. تاس اش بغل دستي آموز دانش
در يك مطالعه تطبيقي پس ) 1382( حسني و فرد سبحاني .كنند يماز چه شيوه اي استفاده آموزان  تحصيلي دانش

 مقايسه يگريكد با را ها كارنامه گيري اندازه مقياس كشور، 16 ابتدايي دورهآموزان  دانش هاي از بررسي كارنامه

 در كنار توصيفي يها اسيمق دارند از يافته رشد پرورش و آموزش كه ييدر كشورها دادند كه نشان نتايج .كردند

  .شود يم استفاده عددي يها اسيمق

  مرتبط با ارزشيابي توصيفي يها پژوهشمرور 
يادگيري و عملكرد و مشاركت  تيبر خالقارزشيابي توصيفي  ريهدف تأثدر پژوهشي كه با ) 1388(زارعي 

كه بين ميزان مشاركت در  رديگ يمپايه سوم ابتدايي بندر عباس انجام داد چنين نتيجه آموزان  تحصيلي دانش
كه با روش توصيفي  يآموزاننظم و انضباط دانش ، با يكديگر و با معلمآموزان  و تعامل دانشت يادگيري و خالقي

  ).79: 1388 ،زارعي(د ي تفاوت معني داري وجود دارعادآموزان  نسبت به دانش شدند يمارزشيابي 
كه از ديد گاه معلمان و والدين در زمينه اثر  كند يمچنين اشاره  خوديز در بررسي ن) 1384(مرتضايي نژاد 

به نفس  اعتمادرا در افزايش  ريتأثرا در بهداشت رواني و روحي دارد و همين  ريتأثبخشي ارزشيابي توصيفي بيشترين 
ه ب. ددارن نظر توافق "يادگيري بهبود در طرح اثربخشي"خصوص  در والدين و از نظر او معلمان .ددارآموزان  دانش
 "مدرسه  مسئولين با والدين بيشتر تعامل "موجب زياد خيلي و زياد اندازه به طرح اين اولياء و معلمين اعتقاد

شايد  ).56:  1384 ،مرتضايي نژاد(ت اس مؤثر "معلمين كار دشواري "در  زياد خيلي و زياد حد تا طرح نيو ا شود يم
در بررسي ) 1384(كاظمي  و پرويزيان چنانچه. يكي از داليل اين احساس دشواري ناشي از رغبت معلمان باشد
 درصد 47كه  داد مورد بررسي نشان آموزگارانوضعيت ارزشيابي مستمر در استان مركزي نيز با استناد به نظر 
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 مستمر ارزشيابي يها تيفعال كمترين ندارند و چنداني رغبت مستمر ارزشيابي يها تيفعال دادن امانج به معلمان

  .است فارسي و قرآن ديني، درسي ماده سه به مربوط
سبب پيشرفت  آموزشبسياري معتقدند ارزشيابي توصيفي به دليل فراهم ساختن بازخورد در مراحل مختلف 

، 1985،فرنچ و ديگران 1988بلك و ويليامز،. (دشو يمادگيري و خالقيت تحصيلي و بهبود و معنادار كردن ي
ماهر و همكارانش در پژوهش خود با مقايسه بين ويژگي هاي عاطفي  .) 1384،و حقيقي 1381،كرد ،1375،يدريح

بر  گيرند كه ارزشيابي توصيفي احتماالً مشمول ارزشيابي توصيفي و سنتي چنين نتيجه ميآموزان  و خالقيت دانش
آثار مثبت و قابل تأملي بر جاي گذاشته است و توانسته به رشد باز ده هاي عاطفي آموزان  هاي عاطفي دانش ويژگي

هاي مشمول ارزشيابي توصيفي جوي مشاركتي، همبستگي كالسي و حمايت  كمك كند و در كالسآموزان  در دانش
مشمول ارزشيابي توصيفي بيشتر از آموزان  بين دانشرفتار هاي خالقانه در آن  عالوه بر. اجتماعي بر قرار است

انصاف در نمره  شود و همچنين متغيرهايي چون آموزش مشاركتي، همتايانشان در نظام سنتي ارزشيابي مشاهده مي
و لذت  احساس اطمينان به توانايي براي كسب موفقيت احساس خودانگيختگي، تعامل بين معلم و دانش آموز، دهي،

نعمتي . )1386ماهر و همكاران، (است آموزان  ترين پيش بيني كننده هاي رضايت كلي دانش گيري مهمبردن از ياد
آباد  شهر خرم نيز در پژوهشي كه با هدف بررسي نظر معلمان مجري و غير مجري طرح ارزشيابي توصيفي) 1386(

گيرد كه از نظر معلمان ارزشيابي  ميانجام داد نتيجه آن  تأثير اين شيوه ارزشيابي بر يادگيري و ابعاد در مورد
و تكرار  شود يمدهد، باعث كاهش اضطراب امتحان  يادگيري را افزايش مي-توصيفي بهداشت رواني محيط ياددهي

  ).1386نعمتي،( دهد پايه و ترك تحصيل را كاهش مي
هاي خارج از كالس در  با عنوان چگونگي استفاده از ارزشيابي مستمر و فعاليت) 1382(ق بهادراني ينتايج تحق

فن ، گوش كردن يها مهارتتواند به تقويت  دهد فعاليت خارج از كالس مي آموزان نشان مي پرورش خالقيت دانش
  ).68:  1382،يبهادران(د آموزان كمك كن ، ايفاي نقش، ابراز وجود، همكاري، آزاد انديشي دانشانيب

ر ارزشيابي تكويني بر افزايش پيشرفت تحصيلي به عنوان تأثي) 1375(اي كه توسط حيدري  در مطالعه
آموزان سال اول نظام جديد صورت گرفته است نشان داده شده در صورتي كه ارزشيابي تكويني همراه با  دانش

مشابه همين  .)72: 1375 ،حيدري( همبستگي مستقيم داردآن  بازخورد باشد ميزان يادگيري افزايش يافته و با
آن  در بين گروه هاي آزمايشي، " سدينو يماو چنين  .تدر مطالعه خود بيان نموده اس) 1382(سپاسي نتيجه را 

شركت ) سه آزمون تكويني در هر ترم(تكويني با فراواني متوسط  يها آزموندر  ترم طولكه در آموزان  دسته از دانش
چهار آزمون (زياد  يها يفراوان تكويني را در زمان مشابه و در يها آزمونداشتند نسبت به گروه هاي آزمايشي كه 

دريافت داشتند، پيشرفت بيشتري در درس رياضيات از خود نشان ) دو آزمون تكويني(و كم ) تكويني
 .)37:  1382،سپاسي("دادند

پايه اول دبستان مشمول و غير آموزان  دانش يكه به مقايسه بهداشت روان) 1388(پژوهش مجيدي  نتايج
 غير و مشمول گروه دو بين معني داري تفاوت كه ر شهر اراك پرداخت نشان دادمشمول ارزشيابي توصيفي د
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 اجتماعي سازگاري ،اضطراب چون ييها مؤلفه در اراك شهر اول ي هيپاآموزان  دانش رواني بهداشت در مشمول

 تفاوت اين سته ها مؤلفه از بعضي در اگر يا و ندارد وجود ضد اجتماعي رفتار بهبود و پرخاشگري ،توجه نقص كاهش

 صورتآموزان  دانش ارزشيابي رواني بهداشت در كلي تغيير توصيفي ارزشيابي طرح جديد در .باشد يم ناچيز بسيار

شرايط  با ها يآزمودن كنترل احساس و مسئله حل توانايي ،ها ينگران ،ها استرس كاهش ميزان در در نتيجه نگرفت
 ابتدايي پايه اول مخصوصاً باشد مؤثر ابتدايي مقطعآموزان  انشد رواني بهداشت بهبود در تواند يم كه آموزش

 به نياز ابتدايي پايه هاي ساير در ندارد و وجود شده ياد يها شاخص در داري معني تفاوت و نشده ايجاد تغييري

 نتايجي را كه .)68:  1388 ،مجيدي( دارد را كشور و مركزي استان يها شهرستان ديگر در بعدي يها پژوهش
مشمول و آموزان  هاي اجتماعي دانش در پژوهش خود به مقايسه بين پيشرفت تحصيلي و مهارت) 1386(احمدي 

است كه بين هر دو گروه دانش آموز هم با آن  غير مشمول طرح ارزشيابي توصيفي در شهر تهران پرداخته مويد
اما در گروه  اري مشاهده نشده است،هاي اجتماعي تفاوت معني د از نظر رشد مهارت لحاظ جنسيت و هم غير ان،

  ). 1386احمدي،(اند  مشمول طرح دختران نسبت به پسران پيشرفت تحصيلي بيشتري بوده
 بر اساس استانداردهاي چهارگانه) 1385(شكرالهي  مثالً .در اين زمينه مقايسه هاي ديگري انجام شده است

سنتي  و توصيفي ارزشيابي يها سبكدقت بين  و اجرا يتقابل كارآوري، ارزشيابي همانند استاندارد هاي اخالقي،
 به نسبت توصيفي ارزشيابي كه داد نشان تهران نتايج شهر ابتدايي مدارس معلمين ديدگاه از .تمقايسه نموده اس

ين در حالي است كه بر اساس برخي مطالعات ا. ددار بيشتري مطابقت يارزشياب يسنتي با استانداردها ارزشيابي
شاه زماني  مثالً. )47: 1385 ،شكرالهي(د كنن يمدر مورد به كار بردن ابزار هاي اندازه گيري مقاومت  معموالًمعلمان 

 نشانج نتاي معلمين روي بر مطالعه يك در" سدينو يم ( 1983 ) آمو و شالكي ( 1987 ) به نقل از هاپكينز) 1380(

 ها روش و ابزارها از استفاده در دبيران مهارت سطح تالفاخ ارزشيابي، در مسئله نيتر يبحرانو  نيتر مهم داد كه

 آنان يها ضعف جمله از مستمر ارزشيابي در اثربخش و كارآمد ابزارهاي و ها روش با دبيران عدم آشنايي و باشد يم

  .) 1380:62،شاه زماني(د باش يم در ارزشيابي
 مثبت توصيفي ارزشيابي به نسبت مديران و معلمان نگرشكه  داد نشان) 1390(سمساري مقدم  نتايج پژوهش

 نامناسب آموزشي و ساختاري عوامل به مربوط مشكالت مچنينه. دميداننا  اجر قابل غير و گير وقت راآن  و نبوده
 ارزشيابي ناموفق اجراي در بسزايي تأثير اجتماعي و فرهنگي دارند عوامل نقش توصيفي ارزشيابي ناموفق اجراي در

 است داشته نقش توصيفي ارزشيابي ناموفق اجراي در درسي يها كتابناهماهنگي  به مربوط كالتمش دارند توصيفي
همچنين  پژوهش اين نتايج. است داشته نقش توصيفي ناموفق ارزشيابي اجراي درآموزان  دانش به مربوط مشكالت

 مشاهده معني داري تفاوت هشپژو اساسي به سؤاالت راجع پاسخگويان ديدگاه در مختلف هاي جنبه از كه داد نشان
 طرح آزمايشي در گزارشي با عنوان اجرايينيز  )1383( احمديو  حسني .)71:  1390سمساري مقدم ( نگرديد

 شده به انجام هاي فعاليت شمردن بر ، ضمن82- 83 تحصيلي سال در كشور، منتخب مدارس در توصيفي ارزشيابي

ضعف  نقاط از گزارش برخي اين اساس بر. اند اخته پردآن  قوت و ضعف نقاط به نسبت طرح مجريان ديدگاه بررسي
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 عدم ها، كالس معلّم، شلوغ بودن كار ابزارها، افزايش تنوع دليل به ارزشيابي كار بودن وقت گير. است شده اعالم طرح

 و تحصيلي زشيابيارقبل از اجراي فراگير اين طرح نيز در دفتر . نقاط ضعف انداجرايي از جمله اين آيين نامه  وجود
از طريق نظر خواهي از ) 1382( معين محقق ،و پرورش آموزشوزارت  عمومي پرورش و آموزش تربيتي، معاونت

ه نظر اين گروه ضمن اينكه ارزشيابي ب. تاستان گزارشي از چگونگي اجراي طرح داده اس 5در  ارزشيابي نفعان يذ
 حجمه ب اند نموده كشور تلقي پرورش و آموزش در مثبت تحولي عنوان بهتوصيفي و تغيير مقياس كمي به كيفي را 

به عنوان دو مشكل ق مناط استان، ،وزارتخانه در سطحسازمان دهي مناسب  و كافي حمايتعدم درسي و  يها كتاب
  .دان نمودهاساسي اين طرح اشاره 

 طرح اجراي با ابتدايي، ه ورد و مديران معلمان درصد 75 كه دادند نشان ( 1384 ) خانقائي و محمدي ابو    

 يادگيري، بازده افزايش اضطراب، كاهش به توصيفي منجر ارزشيابي ،آنان نظر به .دهستن موافق توصيفي ارزشيابي

 هاي جنبه كليه سنجش و بهتر يادگيري شخصيت، رشد و يادگيري كيفي سطح افزايش و گرديده ارزشيابي استمرار

 نوع اين ندبو گير وقت والدين، نبودن توجيه چون ييها تيحدودم. دشو يم باعث راآموزان  دانش شخصيت رشد

 توصيف شده توصيفي ارزشيابي معايب عنوان بهآموزان  دانش ميان حس رقابت شدن رنگ كم همچنين و ارزشيابي

 فاهدا تحقق ميزان بررسي بهنيز ) 1384(ر اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي كله سال دومين انتهاي در .است
 اهداف معلمان، و مديران از اعم طرح مجريان همه نظر از كه داد نتايج نشان .تپرداخ قزوين استان در طرح

موافق اند آن  با توصيفي، ارزشيابي پوشش تحتآموزان  دانش درصد والدين .91 است يافته تحقق توصيفي ارزشيابي
 يها پژوهشاما در  .هستند موافق توصيفي ارزشيابي طرح با مرد مديران و معلمان از بيشتر زن مديران و و معلمان

كه با هدف وضعيت اجراي ابزار  )1390(ر نتايج پژوهش حسن پو مثالً. اخير نتايج تا حدودي متفاوت اند يها سال
بود كه ميزان استفاده از ابزار هاي ارزشيابي آن  انجام شد حاكي ازآن  يهاي پيش رو هاي ارزشيابي توصيفي و چالش

گزارش پيشرفت تحصيلي و  آزمون عملكردي، همسال سنجي، كاغذي،- يفي از قبيل تكاليف درسي، آزمون مدادتوص
تر از  پروژه باالتر از حد متوسط او ابزارهايي از قبيل فهرست وارسي و پوشه كار در حد متوسط و واقعه نگاري پايين

زمان بر  تراكم زياد دانش آموزان، تنظيم پوشه كار،هايي از قبيل وقت گير بودن  او چالش. متوسط ارزيابي شده است
حسن (بودن ارائه باز خورد توصيفي و وقت گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها پيش بيني شده است 

  ).1390پور،
 چالش روبرو با ا ر توصيفي ارزشيابي آميز موفقيت اجراي كه ييها برداشت سوء از برخي به)  1385 ( يحسن

 با ارزشيابي مستمر دانستن برابر توصيفي، ارزشيابي در پايه تكرار نبودن:  از عبارتند كه است كرده اشاره دهنمو
 باور كه به كند يم نقل همچنين)  1385(  حسني .نآ ابزار با توصيفي ارزشيابي دانستن معادل مكرر، امتحانات

 و است باالتر يها پايه بهآموزان  دانش خود به خود ارتقاي توصيفي ارزشيابي هدف نظران صاحب از ديگر بعضي
 مدرسه شوراي و اين معلم و نيست چنين كه حالي در ندارد، وجود پايه تكرار توصيفي ارزشيابي در شود يم تصور
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 يها كالس به ارتقاء يك شايستگي كدام و پايه تكرار به نيازآموزان  دانش از يك كدام دهد يم تشخيص كه است
  .رنددا را باالتر

توصيفي  ارزشيابي يفرا رو است كه ييها چالشيكي از  ،"مكرر امتحانات با مستمر ارزشيابي دانستن معادل"   
 از ميانگين گرفتن معموالً با كه شد مستمر نمره آمدن وجود به باعث كه رفت پيش آنجا تا باور اين حتي و دارد قرار

 ابزارهاي جمع آوري با توصيفي ارزشيابي دانستن معادل" همچنين. آمد يم دست به امتحان چند يا دو نمرات
 هم معلمان از بعضي .تاس روبروآن  با كشور در توصيفي ارزشيابي اجراي كه است ديگري سوءتفاهم ،" اطالعات
  .ميدانند "زمان در يك اطالعات آوري جمع ابزارهاي تمام يريكارگ به" معادل را توصيفي ارزشيابي اجراي

 جمله زا. تمربوط اسآموزان  به والدين دانش يابيارزشاز ابعاد چالش برانگيز در زمينه  برخي ديگر   

 پايه ارتقاء انتظار ء، اوليا آگاهي و سواد ميزان بودن پايين همچون عواملي تواند يم اءياول به مربوط يها چالش

 عوامل توصيفي، ارزشيابي اجراي به تنسب مدرسه با اولياء نزديك شناخت و ارتباط باالتر، عدم مرتبه به شاگردان

با  آنان مشاركت و هماهنگي ،ها رسانه طريق از سازي فرهنگ با موانع اين كه باشد اجتماعي و يو فرهنگ اقتصادي
: 1371، مهاجر(د ش خواهد مرتفع مجرب، مدرس توسط پايه هر در كالسي مجمع جلسات برگزاري مدير، و آموزگار

44(.  
 معلم، به بازخورد شامل كه ارزشيابي تكويني اهداف تمام كه داد نشان ( 1386 ) حسيني پژوهش نتايج

 نظر از ،باشد يم تالش افزايش و ها آموخته نفس، تحكيم به اعتماد تقويت والدين، به بازخورد آموز، دانش به بازخورد

كمترين و  " ها آموخته يمتحك"هدف  به مربوط ترتيب به ميزان تحقق بيشترين همچنين .اند افتهي تحقق معلمان
   .تمربوط اس "والدين به بازخورد"ميزان تحقق هدف 

نابراين بررسي منابع ب. مبيشتر مربوط ميداني آموزبه دانش  ماًيمستقكه ارزشيابي فرايندي است كه  آنجااز 
آموزان  تي دانشي و شناخفارزشيابي مستمر و توصيفي بر ابعاد مختلف عاط ريتأثزيادي به بررسي  نسبتاً يپژوهش

  .اند پرداخته
حركتي  – رواني و عاطفي شناختي، راهبردهاي يها يژگيو بر توصيفي تأثير ضمن بررسي) 1385(رضايي 

 طرح مشمول مدارس ابتدايي سوم پايهآموزان  دانش پيشرفت سطح كه داد ابتدايي نشان سوم پايهآموزان  دانش

آگاهي  ميزان همچنين و فارسي زبان تجربي، علوم رياضي، قبيل از شناختي متغيرهاي توصيفي در ارزشيابي
ه خدابند .عملكرد دارند سطحشان هم عادي مدارس سوم پايهآموزان  دانش از بيشتر طور معني داري به فراشناختي

و  دهد يم كاهش را اضطراب ميزان توصيفي نشان داد كه ارزشيابي شد،در مطالعه اي كه در شهر كرد انجام ) 1385(
مشابه همين نتايج را موسوي  .دهد يم افزايش بيشتر را مدرسه و درس و يادگيري به عالقه ،كمي به ارزشيابي بتنس
يادگيري  بهبود يادگيري، به ايجاد عالقه ،روحي آرامش اضطراب، او كاهش .در استان قم گزارش نموده است )1384(

هدف ر بررسي خود كه با د) 1384(ريمي ك. دكن يمبيان  را از نظر اولياء و مجريان ارزشيابي توصيفيآموزان  دانش
كه اختالالت رفتاري  كند يمشهر شيراز انجام داد بيان آموزان  ارزشيابي توصيفي بر اختالالت رفتاري دانش ريتأث
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 بر توصيفي ارزشيابي تأثير ).45: 1384 ،كريمي(تحت پوشش ارزشيابي توصيفي كاهش يافته است آموزان  دانش

 ،ندشهر تهران انجام داد ابتداييآموزان  بر روي دانش ( 1386 )و اخوان تفتي  در پژوهشي كه محمدي سعزت نف
 ارزشيابي توصيفي روش با كه آموزاني دانش نفس عزت ميان داري معنا تفاوت نتايج نشان داد كه. بررسي شد

 و يكديگر باآموزان  دانش تعامل و كالس در فعاليت و مشاركت همچنين. در مقايسه با گروه ديگر وجود دارد اند شده
 )1388(نتايج پژوهش بيگي  .است بوده سنتي ارزشيابي گروه از بيشتر توصيفي گروه ارزشيابي و كالس در معلم با

در طرح ارزشيابي توصيفي با ارزشيابي آموزان  كه با هدف مقايسه عزت نفس و يادگيري خود تنظيمي دانشنيز 
د نشان داد كه ميزان عزت نفس، يادگيري خود تنظيمي، نمرات راهبرد هاي فراشناختي، كمي در سنندج انجام ش

آموزان  دختر و پسر پايه چهارم مشمول طرح ارزشيابي توصيفي از دانشآموزان  ميزان راهبرد هاي شناختي دانش
 ).1388بيگي، (همان پايه و همان شهر به طور معني داري بيشتر است 

 فراوان در مطالعات از پس ارزشيابي، جديد رويكردهاي به توجه با سابق، تربيتي و ليتحصي ارزشيابي دفتر

 كمي مقياس خصوص تبديل در پرورش و آموزش عالي شوراي 2/5/81مورخ  674 ي جلسه در صادره رأي به پاسخ

در  آزمايشي پيش صورت به 81-82ر د توصيفي ارزشيابي طرح .ددا ارائه را توصيفي ارزشيابي طرح كيفي، مقياس به
 ارزشيابي دستورالعمل پرورش و آموزش عالي كميسيون شوراي 12/6/86 خيتار رد. داستان اجرا ش 5كالس در  25

 .دش گرفته نظر در كشور كل ابتدايي اول پايه در آزمايشي براي اجراي دستورالعمل اين .دنمو تصويب را توصيفي
 خلق، خوش ؛1382 احمدي، و سنيح(ت ياف تسري ابتدايي ومس و دوم هاي پايه مرور به به طرح اين اجراي

1383.(  

  هاي امتحانات ايرانآيين نامه  مروري بر تحوالت
يدانيم كه عمر م. درفت داده شو كار خواهدبه  بعد منقبل از مرور الزم است توضيحي در مورد چند مفهوم كه 

شمسي مربوط  1300را به حدود سال آن  و سال بيشتر نيست 100تعليم و تربيت در ايران  نظامرسمي شدن 
توسط امين الدوله و با همراهي تعدادي از شمسي  1275سال ها در اين مسير از  اولين تالشالبته  .كنند يم

ما بايد گفت ا. انجمن معارف آغاز و منتج به شوراي عالي معارف شد يها فرهيختگان وقت صورت گرفت كه با نام
دف توسعه دواير علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقايص تحصيالت علمي در بيستم با هاولين تشكيالت رسمي 

در . قانون تاسيس شوراي عالي معارف به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدشمسي با تصويب  1300اسفند ماه سال 
شوراي عالي  نيرابناب ،نام داد رييفرهنگستان ايران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغ بيشمسي با تصو 1316سال 

و شمسي وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ و هنر  1343در سال . تغيير نام يافتمعارف به شوراي عالي فرهنگ 
تا سال  كه ديگرد ليآموزش و پرورش تفكيك شد و شوراي عالي آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش تشك

مهرماه در انقالب اسالمي  يروزيبعد از پ. متوقف شد 1358هرماه تاريخ تا مآن  و از به كار خود ادامه داد 1355
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در آن  اولين جلسهو  به تصويب رساند شوراي انقالب اسالمي قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش را 1358
  .شكيل گرديدت )جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش نيكميصد و شصت و  كي( 1358مهرماه 

داراي سوابق  "و پرورش آموزششوراي عالي "و  "شوراي عالي فرهنگ" ،"ي عالي معارفشورا"بنابراين واژگان 
  .به فهم مطالب بعدي كمك خواهد كردها  آن پيش گفته هستند كه اطالع از

آموزان  در تحصيل دانشآن  و پرورش رسمي ايران امتحان و نقش آموزشتا كنون در  1400ابتداي سده از 
 كه در تشكيالتي همچون شوراي عالي معارف ييها نامه نييآساله  90ررسي سوابق ب. تنقش برجسته اي يافته اس

به عنوان وسيله اي براي مجوز نمره كه از طريق برگزاري جلسه اي تحت عنوان امتحان  دهد يمنشان  تصويب شده
  .است شده يمتلقي  آموزارتقاء دانش 

شمسي مقرر شده در مقياس صفر تا بيست  1302در سي و يكمين جلسه شوراي عالي معارف در سال    
مردودي پيش ه در عين حالي ككته قابل توجه در اين مصوبه ن. درا ارزيابي كنن آموزمعلمان پيشرفت تحصيلي دانش 

اهميت داده شده  آموزبه نقش شوراي معلمين و ممتحنين به عنوان مالك تكميل كننده ارزشيابي دانش بيني شده 
  .)1302 ،مصوب سي و يكمين جلسه شوراي عالي معارف ،تحانات رسمينظام نامه ام(است 

و دوره اول متوسطه و شمسي براي كالس ششم ابتدايي  1307پنج سال بعد شوراي مذكور در مهر ماه     
شرايط آن  كه در رساند يمبه تصويب  "نظام نامه امتحانات "تحت عنوان  يماده ا 31 مصوبه اي ،دوره دوم متوسطه

نظام نامه قبولي در اين - ماكان مقياس صفر تا بيست و رديك. دكن يماعالم آموزان  ي را براي اين دسته از دانشقبول
و براي كليه دروس مشمول نظام نامه ه پيش بيني شدآن  در وريشهرمن اينكه نوبت خرداد و ض. دشو يممشاهده 

كصد و بيست و دومين جلسه شوراي عالي مصوب ي ،نظام نامه امتحانات(ت مدت زمان و ضريب تعيين شده اس
شوراي مذكور در مصوبه با  جلسهچهارمين  هفتاد وبرخي از مواد اين نظام نامه در يكصد و .)يشمس 1307 ،معارف
كالس ششم ابتدايي از شركت آموزان  عاف شدن دانشم. داصالح ش "نامه مدارس ابتدايياصالحيه مواد نظام "عنوان 

 هفتاد ويكصد و  ،مدارس ابتدايينظامنامه  اصالحيه مواد(ت ازجمله اين مواد اصالحي بوده اسدر امتحانات ثلث سوم 
  .)1309 ،جلسه شوراي عالي معارفچهارمين 
براي مدارس ابتدايي و متوسطه مصوبه اي تحت عنوان  پنج ماه بعد در همان سال شوراي عالي معارف    

صل هفتم اين نظام نامه ف. دماده تصويب نمو 90را مشتمل بر  "اناثمدارس ابتدايي و متوسطه ذكور و نظام نامه "
 امتحانات مستمر دو ماه در طول سال هب وجه مميز اين مواد نگاه .ماده بود 12داخلي نام داشت و حاوي  امتحانات

آموزان  انشء داجهش تحصيلي و اعالم كتبي نتايج امتحانات به اولي ،براي متوسطه بار كيبراي ابتدايي و سه ماه 
جلسه شوراي عالي  سومينو  سي، مصوب يكصد و نظام نامه مدارس ابتدايي و متوسطه ذكور و اناث(ت اس

  .) 1307،معارف
مصوبه اعالم شد كه اصالحيه اي ف به دليل نقايصي كه اين نظام نامه داشت در سال بعد و در شوراي عالي معار

اخراج از مدرسه "و  "ارتقاء مشروط به پايه باالتر "اين مواد تلفيقي وضوعم. تد مربوط به امتحانات نيز داشربر موا
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، مصوب يكصد و پنجاه و نظام نامه مدارس ابتدايي و متوسطه ذكور و اناثمواد اضافي (د بو "مردودي دو سالبعد از 
  .) 1308،هفتمين جلسه شوراي عالي معارف

نظام نامه " 1308مذكور ادامه يافت تا در اسفند ماه  روند تكاملي مصوبات مربوط به امتحانات در شوراي     
الوه بر ع. تماده داش 32ين نظام نامه ا. دبه تصويب رسي"امتحانات نهايي مدارس ابتدايي و متوسطه ذكور و اناث 

 دادن فرصت اعتراض ،قبلي نكات قابل توجه در اين نظام نامه ريز تر شدن ضرايب دروس براي ارتقاء پايه يها يژگيو
و مشروط به شركت در امتحان شهريور ل ارتقاء به پايه باالتر به شرط داشتن ميزان مشخصي معدل ك ،به يادگيرنده
وجه به ، تممتحنه براي هر دوره تحصيلي از دوره تحصيلي باالتر ئتيهنتخاب اعضاي ، اغيبت و تبعات ان ،همان سال

، مدارس ابتدايي و متوسطه ذكور و اناثامتحانات نهايي ه نظام نام(ت ه اسمحل جلسه امتحانات بودشرايط برگزاري 
  ). 1308،مصوب يكصد و شصتمين جلسه شوراي عالي معارف

ر دويست د. تتشكيل داده اس جلسه 160شوراي عالي معارف  1313تا  1308در حد فاصل زماني سال        
 51تا  34به تصويب رسيد كه مواد  "بستاننظام نامه د"مجموعه اي تحت عنوان نهمين جلسه اين شورا  هشتاد وو 

براي اولين بار . يژگي بارز اين نظام نامه معادل سازي نمره با مقياس ترتيبي بودو. دبه امتحانات داخلي مربوط بوآن 
 "خيلي خوب"و  "خوب "، "متوسط"، "ضعيف"، "بد"، "خيلي بد" گانه ششي ها اسيمقنمرات از صفر تا بيست با 

 آوردنبه معلم براي اينكه در درسي مثل هندسه امتحان كتبي و يا شفاهي به عمل  ارياختادن د. دارزش گزاري ش
، نظام نامه دبستان( ديگر اين نظام نامه بود يها يژگيوبه وسيله دو مصحح از  آموزنيز تصحيح برگه امتحاني دانش 

 ). 1313،جلسه شوراي عالي معارف نهمين هشتاد ودويست و صوب م

، در چهارصد و هشتمين جلسه 1319تا  1313 يها سالدر جلسه شوراي عالي معارف  118 يز برگزارپس ا   
ه س. تبه امتحانات مربوط اسآيين نامه  اين 89تا  75واد م. دتصويب ش 1319در سال  "آيين نامه دبستان"شورا 

، "اقليمي در برگزاري امتحانات يها تفاوتتوجه به ":چنين برشمرد  توان يمرا آيين نامه  ويژگي قابل توجه در اين
كه مدير مدرسه تعيين  يآموزگارو  آموزاصلي دانش  آموزگاربرگزاري امتحان نوبت سوم به صورت اشتراكي بين "
چهارصد و صوب ، ميين نامه دبستانآ("مردود شده دو سالآموزان  شورايي كردن ادامه تحصيل دانش"و "كند يم

  ). 1319،فجلسه شوراي عالي معارهشتمين 
ماده اي  16آيين نامه  اين. را تصويب نمود "آيين نامه امتحانات نهايي ابتدايي و متوسطه"در همان سال شورا 

تعيين "و  "تعريف تقلب و مصاديق ان"، "ابتدايي و متوسطهآموزان  تعيين سقف سني براي دانش"به نكاتي از جمله 
 قبلي بوده استآيين نامه  رفع نواقصآن  نموده است كه هدفاشاره  "موضوعات امتحاني دروس به صورت متمركز

  ). 1319،جلسه شوراي عالي معارف هفدهمينصوب چهارصد و ، ميين نامه امتحانات نهايي ابتدايي و متوسطهآ("
تغيير يافت و در پانصد و  "شوراي عالي فرهنگ "عنوان شوراي عالي معارف به  1323در سال        

كه به  دارد "ها رستانيدبو  ها دبستانآيين نامه  اصالحيه"با عنوان تك ماده اي مصوبه اي ود پانزدهمين جلسه خ
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و  ها دبستانآيين نامه  صالحيها("در جلسه جبراني دارد  آموزغيبت در جلسه امتحان و چگونگي شركت دانش 
  ). 1323،پانصد و پانزدهمين جلسه شوراي عالي فرهنگصوب ، مها رستانيدب

كليه آن  ماده نيآخرماده اي را به تصويب رساند كه در  22آيين نامه  شوراي عالي فرهنگ 1325ل در سا  
براي سه كالس  يامتحان نهايآيين نامه  از نظر اين. و مقررات امتحانات ابتدايي قبلي را بال اثر اعالم نمود ها نامه نييآ

دادن مسئوليت "، "عداد زياد دروستريب براي تخصيص ض ". شود يمششم ابتدايي و پنجم و ششم متوسطه اجرا 
نامه  نييآ(د از بو "مصاديق تقلب در جلسه امتحان تر قيدقتعريف "، "دانشسراي مقدماتي النيالتحص فارغويژه به 

  ). 1325،پانصد و نودمين جلسه شوراي عالي فرهنگصوب م ،امتحانات نهايي ابتدايي و متوسطه
امتحانات آيين نامه  5ت به ارزشيابي مستمر كنوني دارد را بتوان در ماده كه شباه ييها نشانهشايد اولين 

براي اولين بار پيش آيين نامه  ينا. دنمو فرهنگ مشاهدهشوراي عالي  1329مربوط به داوطلبان رسمي مصوب سال 
زم بوده علم الم. لسا آخرعرض سال و امتحان  يها پرسش. تبيني كرده است امتحان هر كالس شامل دو بخش اس

آن  معدل ، ورا ضمن ثبت در دفتر مخصوصآن  نمرهو دو پرسش داشته باشد حداقل  آموزدر طول سال از هر دانش 
 دانشآيين نامه  الب اينكه در اثر اجراي اينج. دنمرات را در پايان ثلث به دفتر مدرسه به عنوان نمره ثلث تحويل ده

نامه امتحانات مربوط به  نييآ. (دان كرده يمر امتحان شركت د آخردر طول سال تحصيلي فقط در ثلث آموزان 
  ).1329 ،شوراي عالي فرهنگهفتصد و شصت و نهمين جلسه صوب ، مداوطلبان رسمي
اي در شوراي آيين نامه  با تصويب 1331سال ضمن سال به صورت فردي يا گروهي در  يها پرسشاهميت به 

در حالي كه آيين نامه  سندي براي توجيه تصويب اين .تدامه يافعالي فرهنگ براي دوره ابتدايي و متوسطه ا
ر عين حال برگزاري امتحانات نهايي به طور همزمان د. دبه دست نيام ،هاي قبلي داشتآيين نامه  اشتراكات زيادي با

و در وزارت فرهنگ  سؤالدبير خبره و تشكيل بانك  20واحد كشوري با دعوت از  سؤالدر ساعت يكسان و طرح 
آيين نامه  ولين بار در اينا. دبوآيين نامه  كي از مزاياي ايني، سؤال كموجود در بان سؤاالتانتخاب دوره اي از بين 
شرط قبولي در هر پايه تحصيلي داشتن . شد مطرح 31با پيشرفت تحصيلي در ماده آن  موضوع اخالق و رابطه

نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و  نييآ. (تدانسآيين نامه  هاي يآوردر اخالق را شايد بتوان از نو  10حداقل نمره 
  ).1331 ،جلسه شوراي عالي فرهنگ نيهجدهمصوب هشتصد و ، ممتوسطه

سال  مجدداً همانندكه به امتحانات دبستان اختصاص داشت  1333دبستان سال آيين نامه  در قسمت هفتم
 در. در طبقات اختصاصي به نمرات بود مصوبات قبليمده با فاوت عت. ترتبه مورد تاكيد قرار گرف- نظام نمره 1313

آيين  راي اولين بار در اينب. دطبقه تقسيم شدن 5اخير به آيين نامه  طبقه و در 6نمرات به  1313سال آيين نامه 
ي و يكته فارسي قرائت فارس، دقبلي برخي دروس همانند حسابآيين نامه  ماننده. تبه كار رف"كارنامه "واژه نامه 

نامه  نييآ. (تدر قبولي نهايي در يك پايه تحصيلي داشته اس) نداشتن 7نمره كمتر از ( يتعليمات ديني نقش وتوي
  ).1333 ،صوب هشتصد و شصت و ششمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مدبستان

   .را تصويب كرد "ها دبستاننامه امتحانات  نييآ"شوراي عالي معارف  1335-1336براي سال تحصيلي 
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  :از اندنمايد عبارت  بيشتر جلب توجه ميآيين نامه  ماده اين 22نكاتي كه در 
 خوب و خيلي خوب  ،متوسط ،گانه ضعيف 4 هاي مقياسگانه به  5 هاي مقياستغيير  .1

 هاي ابتداي هر جلسه كالس  موظف كردن معلمان به انجام پرسش .2

 يك سال  هاي كالس در پرونده دانش آموز به مدت نگهداري سوابق پرسش .3

 شيوه گرد كردن نمرات اعشاري دروس .4

 با وضعيت تحصيلي مشابه در يك كالس در هر مدرسهآموزان  گروه بندي دانش .5

هاي كالسي و حضور در كالس و  هاي اول تا سوم به نتيجه پرسش كالسآموزان  منوط بودن ارتقا دانش .6
 انجام امتحان پاياني  اي كالس وه تا ششم به پرسش پايه هاي چهارمآموزان  منوط بودن ارتقا دانش

وتويي كردن نمرات دروس قرائت فارسي و ديكته و انشا و حساب و هندسه و تعليمات ديني و تاريخ براي  .7
 قبول شده

 سال مردود شده در يك پايه براي تحصيل در مدارس دولتي دوآموزان  ممنوعيت دانش .8

 نشجويان دانشسراهاي تربيت معلم از طريق آموزش داآيين نامه  پيش بيني براي حسن اجراي .9

به نحوي كه در  را بتوان داراي جامعيت نسبي دانست وآن  رسد به نظر ميآيين نامه  از نظر كيفيت محتواي
، مصوب ها دبستاننامه امتحانات  نييآ(د ي دارهاي مبتني بر برنامه ريزي درس هاي قبل مزيتآيين نامه  مقايسه با

  ) .1334،الي فرهنگو يكمين جلسه شوراي عنهصد 
ي كالسي در ارتقا ها پرسشبه دليل مشكالتي كه ناشي از دخالت  احتماالًو  1339سال بعد و در سال  سه

به نظر  .دي دوره ابتدايي تصويب نموبراديگري را آيين نامه  شوراي عالي فرهنگ) ارزشيابي كيفي(آموزان  دانش
اجرا و بعد از سه سال لغو گرديد به صورت مكتوب آيين نامه  يندر مورد اينكه چرا و به چه دليل ا) 1382(حسني 

مورد آموزان  هاي اساسي دانش سندي وجود ندارد ولي به گفته سالخوردگان اين طرح به دليل افت شديد در مهارت
كالس نيست و  يها پرسشاثري از  1339مصوب سال آيين نامه  هر صورت درر د).1382حسني،(قرار گرفت  بازبيني

مشاهده آيين نامه  فاوت ديگري كه در اينت. ثلث مربوط است 3به موفقيت در امتحانات  صرفاً آموزرتقا دانش ا
ضعيف، متوسط، خوب و خيلي  ،ي پنج گانه بسيار ضعيفها اسيمقي چهار گانه قبلي به ها اسيمقتغيير  شود يم

در دروس حساب و هندسه  10حد اقل نمره پايه ششم مشروط به كسب آموزان  بود و ديگر اينكه قبولي دانش خوب
مصوب نهصد و نود و هفتمين جلسه  ،نامه امتحانات ابتدايي نييآ(و امالء و انشاء فارسي شده است ) يك ماده(

در طول زمان همواره ارزشيابي توصيفي و جايي كه قرار است  شود يممالحظه  نيبنابرا). 1339 ،شوراي عالي فرهنگ
  .استنظر بدهند با چالش مواجه  آموزقضاوت در مورد ارتقاء دانش  معلمان با كيفي كردن
 نييآ"آيين نامه  ينا. دشو يمديگري مواجه آيين نامه  ابتدايي با آموزش 1344و در سال آن  پنج سال بعد از

اتي را بيان قبلي نكآيين نامه  باآن  قايسهم. دبه امتحانات اختصاص دارآن  كه فصل هشتمد نام دار " ها دبستاننامه 
 :از قبيل  دارد يم
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 دو سالهآموزان  شورايي كردن تصميم در مورد دانش .1

ايراني خارج از كشور پس از مراجعت آموزان  پيش بيني چگونگي شركت در امتحان براي دانش .2
 رانيابه 

 در 10به كسب حداقل نمره  امتحانات نهايي پايه ششم برايآموزان  مشروط كردن معرفي دانش .3
  ان آن ثلث 3

 ممنوعيت گذراندن دو پايه در يك سال تحصيلي .4

 داراي نقص عضو در امتحانات ورزش و خط آموزان  معاف شدن دانش .5

مصوب هزار و هفتاد و ششمين جلسه شوراي  ،ها نامه دبستان نييآ(آيين نامه  توان در مورد اين چه كه مي ان
بنا به الزاماتي كه در مدارس ايجاد شده در دوره  بيان كرد اين كه شوراي عالي فرهنگ وقت) 1343 ،عالي فرهنگ

 .را تصويب نموده استاندك با تغييراتي  وهاي نه چندان متفاوت آيين نامه  هاي زماني مختلف

قبل از انقالب ش و پرور آموزشمربوط به امتحانات دوره ابتدايي كه به وسيله شوراي عالي آيين نامه  اولين     
عليمات عمومي در ت. اند گذاشتهنام "نامه امتحانات مرحله اول تعليمات عمومي  نييآ"را اسالمي تصويب شده است 

ساله راهنمايي  3ساله ابتدايي و  5كه خود داراي دو مرحله  داده يمساله تشكيل  8اين دوره را يك دوره تحصيلي 
  :شمردچنين بر توان يمرا آن  با قبل ازآيين نامه  تمايزات اين نيتر مهم. تبوده اس
 در طول سال تحصيلين چهار نوبته شدن امتحا .1

طراحي و اجراي امتحان پايان سال توسط دو معلم هر مدرسه به صورت اشتراكي براي مدارسي كه در هر  .2
يك پايه براي مدارسي كه چند كالس را يك  آموزگارانپايه يك كالس دارند و به صورت اشتراكي بين همه 

 پايه دارند

 آموزكالسي و نمره پايان سال در احراز شرايط قبولي دانش  بيسهم برابر ارزشيا .3

 درس براي قبول شدن در هر پايه  9وتويي به س افزودن عناوين درو .4

از عناوين دروس  ي مذهبيها تياقلآموزان  حذف اختياري درس تعليمات ديني اسالمي براي دانش .5
 امتحاني پايان سال

 نامه نييآر براي اولين بار د "بارم "بين شدن واژه  .6

 10و نمره حداقل  10مشروط شدن قبولي در پايان دوره ابتدايي به سه شرط داشتن معدل كتبي حداقل  .7
 در همه مواد امتحاني 7در دروس كتبي و شفاهي و نداشتن نمره 

 ،امتحان داخلي ،عمومي آموزشماده اي از نظر تقسيم بندي بخشي به شرايط قبولي در دوره  56آيين نامه  اين
 نييآ(داراي انسجام دروني قابل قبولي است  باًيتقرپايان دوره و امتحانات داوطلبان متفرقه  در امتحاناتشرايط قبولي 

  ).1349 ،جلسه شوراي عالي آموزش و پرورشن مصوب شصت و سومي ،نامه امتحانات مرحله اول تعليمات عمومي
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دوره  )يارزشياب(و پرورش كه به امتحانات  آموزشي بعد پيروزي انقالب اسالمي اولين مصوبه شوراي عال      
راي اولين بار مفاهيمي ب. دنام دار) راهنمايي–ابتدايي (امتحانات آموزش همگاني آيين نامه  ،مربوط بوده است ابتدايي

ر اينجا د. دكنن يمخود نمايي آيين نامه  در اين "و مداوم ي تدريجيها شيآزما"و  "ي مداوم ها پرسش"همچون 
محاسبه كند و نمره  آموزي ثلث براي هر دانش ها پرسشعلم موظف شده در هر ثلث نمره اي به عنوان ميانگين م

نكته آيين نامه  ر ايند. تي مداوم و نمره پايان ثلث بوده اسها پرسشمربوط به  نهايي هر درس ميانگين نمره هاي
و شمردگي و حسن بيان و  آرامشيي همچون رعايت اه يژگيوبسيار قابل توجه راهنمايي معلمان براي اندازه گيري 

فاصله  ،تفكيك كلمات ،نظم در تحرير ،ي شفاهي و جمله بندي صحيحها پرسشنظم در كالم در تفهيم مطالب در 
رعايت حاشيه خالي دور صفحه تحرير، تاريخ گذاري و پاكيزگي نوشته و خوانايي خط و عدم اسراف  ،متناسب سطور

 همچنين دوباره براي دانش. استآن  به 20نمره از  1ي كتبي و اختصاص ها پرسشير براي در مصرف لوازم تحر
نامه  نييآ(ت سال پنجم تسهيالتي براي جهش تحصيلي با در نظر گرفتن شرايطي پيش بيني شده اسآموزان 

آموزش و  هشتمين جلسه شوراي عالي مصوب يكصد و هشتاد و ،)راهنمايي–ابتدايي (امتحانات آموزش همگاني 
  ).1359 ،پرورش
 پنج سالهماده اي دوره  35آيين نامه  شو پرور آموزششوراي عالي  489و در جلسه  1368در سال         

تفاوت در جمله . دانست 1359سال آيين نامه  را شايد بتوان همانندآيين نامه  حتواي اينم. دابتدايي را تصويب نمو
  :ط قبولي نكاتي از اين قبيل داشتپردازي ها و تدوين مواد و برخي شراي

 نامه نييآبراي اولين بار در  "دوره "استفاده از واژه  .1

شفاهي  يها پرسشنگارش و رعايت برخي نكات در زمان پاسخ دادن به  نييآنمره به رعايت  2اختصاص  .2
 )بود 1قبلي آيين نامه  ميزان اين نمره در(امتحان شفاهي و كتبي 

 در معدل گيريآن  ني دروس ثلث سوم و دخالت دادنضريب دادن به نمره امتحا .3

 سوم تا پنجم براي اولين بار يها كالسبراي آيين نامه  در نديگو يمتك ماده آن  ظهور موادي كه امروزه به .4

 پايه سوم و چهارم به پايه باالترآموزان  جهش تحصيلي دانش يفراهم نمودن تسهيالت برا  .5

 ،نامه دوره ابتدايي نييآ(در دوره ابتدايي اجرا شود  68- 69ي سال تحصيلي از ابتدا داشتمقرر آيين نامه  اين
) 1374(در پژوهشي كه الهام پور ).1368 ،نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب چهار صد و هشتاد و

  : گزارش شده استآيين نامه  چنين براي اصالح اين ييها هيتوصانجام داد آيين نامه  براي ارزيابي اين
 هاي مكرر معلمان براي جلو گيري از خطاي ارزيابي انجام پرسش .1

 براي گذر از يك پايه 12به  10افزايش معدل از  .2

 براي استفاده از جهش تحصيلي 18كسب حد اقل معدل به  .3

 براي استفاده از تك ماده 12كسب حداقل معدل  .4

 ها انجام امتحان كتبي در درس رياضي براي همه پايه .5
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 هاي چهارم و پنجم پايه و جغرافيا براي هاي تعليمات اجتماعي، تاريخ و مدني ر درسامتحان كتبي د .6

را كه بيشتر متوجه  ييها تيحساسمطرح شد آيين نامه  چون براي اولين بار موضوع تك ماده در   
در پژوهشي طولي وضعيت ) 1372(جواهري  .بود را در مسئولين و پژوهشگران برانگيخت آموزشكيفيت 
او . اند را در استان خوزستان بررسي نمود ت تحصيلي دانش آموزاني را كه از تك ماده استفاده كردهپيشرف

  :شمرد اند بر مي در دوره ابتدايي از تك ماده استفاده نموده نتايجي چنين را براي دانش آموزاني كه
 استفاده از تك ماده در درس رياضي به مراتب بيشتر از ساير دروس است  .1

 در دوره ابتدايي رابطه وجود دارد استفاده از تك ماده تحصيلي در دوره راهنمايي و بين افت .2

 بين استفاده از تك ماده و تكرار پايه، ترك تحصيل رابطه وجود دارد .3

او پيشنهاد نموده است كه استفاده از تك ماده در هر دوره تحصيلي به يك نوبت تقليل يابد و كسب 
 مربوط الزامي شود و در س رياضي از شمول استفاده از تك ماده حذف شود در ماده درسي 7حد اقل نمره 

  ).1372: 82جواهري، (
هاي  ها به بررسي تأثير پرسش برخي پژوهش اما همزمان با انگيزه وضوح بخشيدن به موضوع پرسش شفاهي،

مرات شفاهي در كيفيت با هدف بررسي تأثير ن) 133(نادري نيا و همكاران . بر وضعيت تحصيلي پرداختند كالسي
نتيجه گرفتند كه از نظر ن آنا .ارزشيابي تحصيلي پايه چهارم دوره ابتدايي مطالعه اي را در استان مركزي انجام دادند

آموزان  هاي شفاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش تأثير امتحان كتبي و پرسش مديران و معاونان مدارس تفاوتي بين
در صد نمره نهايي هر درس به پرسش شفاهي اختصاص  25اند بهتر است تنها  بوده معتقدن آنا همچنين. وجود ندارد

  ).1373و همكاران،نيا نادري ( يابد
و  آموزشي عالي اشور آمدكشور پديد  يآموزشبا توجه به تغييراتي كه در برنامه هاي  1377سال در              

 اين متفاوت يها يژگيو. واحدي را به تصويب رساندن نامه آيي پرورش براي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي
  :چنين اندآيين نامه 

 دو نوبتي شدن امتحان براي دوره .1

در اين  20نمره در مقياس  5و اختصاص  آموزخارج از كالس دانش  يها تيفعالتاكيد بر ارزشيابي مستمر  .2
 نوع ارزشيابي

 به داليلي قادر به نوشتن نيستند كه يآموزانانتخاب منشي در جلسه امتحان براي دانش  .3

 برگزاري امتحان هماهنگ براي پايه پنجم در نوبت دوم .4

 مشروط كردن كسب حداقل نمره معدل و درسي براي متقاضيان استفاده از تسهيالت جهش تحصيلي .5

 تركيب شدن دو نمره ارزشيابي مستمر و پاياني به عنوان شرط قبولي .6

 ي دينيها تياقلتوجه به ارزشيابي تحصيلي  .7
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تصويب آيين نامه  به عنوان قبالًكه  چهنسبت به آن آيين نامه  از نظر تفصيلي بودن شايد بتوان گفت اين
با ادارات ا براي اجر 1377در اسفند ماه  و پرورشش آموزماده اي را وزارت  35آيين نامه  ايناست  تر مناسب شده يم

سي و مصوب ششصد و  ،تحصيلي ابتدايي و راهنماييهاي  ورهنامه امتحانات د نييآ(متبوع خود ابالغ نموده است 
هاي  در برخي استان) 1378(را خوش خلق آيين نامه  اين).1377 ،سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش

مشمول طرح آموزان  دارد كه متوسط پيشرفت تحصيلي دانش نتايج پژوهش وي چنين بيان مي. كشور ارزشيابي نمود
غير مشمول آموزان  باالتر از دانشلوم و رياضي ، عيسشامل زبان فار ابتدايي در سه درس مورد بررسي دو نوبتي دوره

مديران . تر بوده است مشمول مثبتآموزان  غير مشمول نسبت به امتحان از دانشآموزان  بوده است اما نگرش دانش
  ).1378خوش خلق،. (دهند نوبتي را به سه نوبتي ترجيح مي معلمان بر خالف والدين امتحان دو و

 تصويب شد كه مواد "خارج از كشور) متفرقه( آزادنامه برگزاري امتحانات داوطلبان  نييآ"در همان سال         
اشاره آيين نامه  به شرايط برگزاري امتحان و يا به شرايط مجاز داوطلبان براي استفاده از تسهيالت اين صرفاًآن 

صوب ششصد و بيست و نهمين جلسه م ،خارج از كشور) متفرقه( آزادتحانات داوطلبان نامه برگزاري ام نييآ(داشت 
بيشتر به آن  گانه 33مواد كه د به تصويب رسياي آيين نامه  يك سال بعد). 1377 ،شوراي عالي آموزش و پرورش

 يآموزش يها جتمعمنامه امتحانات  نييآ(در امتحانات مربوط است شركت ايرانيان خارج از كشور چگونگي ضوابط 
به وزارت  1381در سال  .) 1378 ،صوب ششصد و سي و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، ميالملل نيب

    در ارزشيابي از) توصيفي(به مقياس كيفي ) 0- 20( يكم اسيمقنسبت به تغيير اجازه داده شد   آموزش و پرورش
از مدارس دوره در تعداد محدودي    ) 81-82 ( يسال تحصيلي جاررا به صورت آزمايشي از آن  اقدام وآموزان  دانش

و  الزم را از نظر نيروي انساني  يها يژگيود كه وشا طرح در مدارسي اجرهمچنين قرار شد  .ابتدايي اجرا كند
 صوبم ،دوره مذكورآموزان  اجراي آزمايشي مقياس كيفي در دوره ابتدايي و ارتقاي دانش( دار باشندامكانات برخور

  ).1381 ،هفتاد و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش ششصد و
 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش يها تيفعالبه منظور نظام بخشي به  و پرورشآموزش  شوراي عالي     
بر اصول حاكم "عنوان  گانه اي را با 16ي اصول ،تيو تربنوين در تعليم  يها و نگرشوبا توجه به رويكردها آموزان 

 .ناوين اين اصول اين استع. دتصويب نمو "ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

 يادگيري  يجدايي ناپذيري ارزشيابي از فرايند يادده .1

  ها روش و ها برنامهيادگيري و اصالح  ياستفاده از نتايج ارزشيابي در بهبود فرايند يادده .2

 يند ارزشيابي يادگيري و فرا - ياددهي يها روش، محتوا، ها هدفهماهنگي ميان  .3

 توجه به آمادگي دانش آموزان .4

 توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان  .5

  ها مهارتو  ها نگرش، ها دانشتوجه همه جانبه به   .6

 )يابيخود ارزش(خود  يها يريادگيتوجه به ارزشيابي دانش آموز از   .7



49 

 

 گروهي يها تيفعالارزشيابي   .8

 توجه به فرآيندهاي فكري منتهي به توليد پاسخ  .9

 تأكيد بر نوآوري و خالقيت»  .10

 و ابزارهاي اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي ها روشتنوع   .11

 استفاده از انواع ارزشيابي  .12

 استقالل مدرسه و معلم در فرايند ارزشيابي  .13

 اصل رعايت قواعد اخالقي و انساني در ارزشيابي  .14

 فردي يها تفاوتاصل توجه به   .15

 زشيابيار اصول در تحقق هماهنگي ضرورت  .16

در خواسته شده مسئول ارزشيابي  يها بخش ريساادارات، واحدها و  ،، مراكزها سازماناز در اين مصوبه 
 تعهد و و برنامه هاي اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،  ابزارها، معيارها ،ها روشمورد 

 نيزدهميهفتصد و سمصوب  ،يلياصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحص( .دنهماهنگي كامل داشته باش
 )1383 ،و پرورشآموزش  شوراي عالي   جلسه

تحصيلي از سال ه سال 5در يك دوره زماني ) كيفي( يرح ارزشيابي توصيف، طبر اساس مصوبه شوراي عالي       
و  آموزشارت زو. داجرا شوبه طور كامل  ها هيپاسنوات بعدي به ترتيب ساير  و درابتدا پايه اول به تدريج  88- 89

را با رويكرد  تربيتي دوره ابتدايي - ماه آيين نامه ارزشيابي تحصيلي 2مدت  حداكثر ظرفپرورش نيز موظف شده 
 ،ياستمرار اجراي طرح ارزشيابي توصيف(د برسان و پرورشتصويب شوراي عالي آموزش  و بهارزشيابي توصيفي اصالح 

آيين نامه  "در سال بعد شوراي عالي ).1387وزش و پرورش،مصوب هفتصد و شصت و نهمين جلسه شوراي عالي آم
براي را به تصويب رساند و مقرر داشت  ") يارزشيابي توصيف(ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي 

منوط به ارائه گزارش  ،راآن  تخاذ تصميم نهايي براي اجراي قطعياجرا شود و ا يشيآزمامدت سه سال به صورت 
اجراي آزمايشي آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (دانست ابي از آيين نامه مذكور ارزشي

  ).1388،و پرورشجلسه شوراي عالي آموزش  نينود و سوممصوب هفتصد و  ،)ارزشيابي توصيفي(
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 فصل سوم

  روش پژوهش

  مقدمه
ين فصل ابتدا به معرفي طرح پژوهش، متغيرهاي پژوهش، جامعه مورد مطالعه، نمونه و روش نمونه گيري در ا  

 يها ليها، نحوه اجراي پژوهش و روش تجزيه و تحل تعيين پايايي و روايي آن يها و سپس به ابزارهاي پژوهش و روش
  .اشاره شده است يآمار

  پژوهش روش
 ها تيساير موقع بهدر پي يافتن قوانين كلي كه ممكن است كه البته  ابي استمطالعه از نوع مطالعات ارزشي اين

بيش از آن كه به جنبه هاي علمي و مباحث نظري پرداخته شود جنبه هاي عملي و  و گسترش داده شود نيست
آيين  يبايموضوعي كه در طرح حاضر مورد نظر است مربوط به ارزش ).1386بازرگان،(كاربردي مسائل مورد نظر است 

 يها طرح سعي شده است ضمن بهره گيري از روش يندر ا. است ييدوره ابتدا يتيو ترب يليتحص شرفتيپنامه 
 يابيبا فلسفه و اهداف ارزشآيين نامه  تناسب مفاداز  نظام دار در جهت آگاهي يها تيپژوهشي موجود يك رشته فعال

ها و  نسبت به مؤلفه هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ يها گروه يها نامه، واكنش نييتحقق اهداف آ زاني، ميفيتوص
نقاط قوت و ضعف،  يي، شناسايسينوآيين نامه  از نظر اصولآيين نامه  يابينامه، ارز نييمختلف آ يها جنبه
  .ديآبه عمل آيين نامه  ينامه، نظارت بر اجرا نييموانع و مشكالت اجرا آ ها تي، محدودها يينارسا

تحليلي  يز تحقيق از روش پيمايش و در بخش ديگر از شيوه مطالعه كيفي و مقايسه هابنابراين در بخشي ا
  .استفاده شده است

به عبارت ديگر  .تسا» شتوصيفي و پيماي –اسنادي «ي ها از روشبدين ترتيب شيوه انجام تحقيق تلفيقي      
به در اين روش با نگاهي دقيق  .دساز را قابل درك مسئله قيتحق سؤاالت قرار دادنپژوهش در نظر دارد با محور 

 سؤاالتهمچنين پژوهش قصد دارد از طريق پاسخ گويي به  ديآ يمي از آن به دست تر روشنمفاهيم  مسئله،
   .دبپرداز مسئله فيتوصبه تشريح و آموزان  دانش و بررسي پرونده هاي تحصيلي ها مصاحبه ليو تحلپژوهشي 

  جامعه آماري
والدين دانش  ،آنان و پرونده هاي تحصيليآموزان  دانشكليه ل را در مرحله اوپژوهش جامعه آماري اين     
مدارس آموزان  كليه دانشم در مرحله دو و 91-92كشور در سال تحصيلي ابتدايي مديران مدارس  ،، معلمانآموزان

 92-93سال تحصيلي در ن آنا و معلمان يو كارپوشه هار بايجان شرقي و فارس و بوشهآذر يها استانابتدايي 
  .تتشكيل داده اس
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  روش نمونه گيري
 چرا نيستند حساس گيري نمونه شيوه به گاهي و نمونه حجم به اصوالً ها برنامه ارزشيابي هاي طرحكه  ميدان يم

). 1193 ،1996 همكاران، و گال( نيست ها يافته تعميم دنبال به بنيادي، پژوهشگر همانند كارفرما، ارزشيابي، در كه
  .هستند نظر مورد بيشتر ها داده آوري جمع شيوه و ارزشيابي طراحي لكهب

طبقه همگن برخوردار، نيمه برخوردار و  3كشور در  يها ابتدا استان 91- 92در مرحله اول در سال تحصيلي 
ي شهر شآموزعالوه بر اين از بين مناطق . شدند استان به صورت تصادفي انتخاب 2محروم قرار گرفته و از هر طبقه 

به طور تصادفي منطقه  3 ،در هر استان .شهرستان تصادفي انتخاب شد 3تهران  يها شهرستانمنطقه و از  9تهران 
چون  .دشبه طور تصادفي انتخاب  ييمدرسه دخترانه ابتدا 1و  ييمدرسه پسرانه ابتدا 1و در هر منطقه  شدانتخاب 

به اندازه تعيين شده نبود بنا بر اين در آموزان  تعداد دانش در مرحله گرداوري اطالعات و مراجعه به برخي مدارس
 .دبو همدرس 64 جمعاًدين ترتيب تعداد نهايي مدارس نمونه ب. دش يماضافه  ها نمونهديگري به ه همان منطقه مدرس

نين مچه. دانتخاب ش) نفر 1946(دانش آموز  10 ،تيجنسپايه سوم و چهارم و پنجم و هر  ازسپس در هر مدرسه و 
 359 جمعاً(نفر معلم  1از هر پايه در هر مدرسه  .دشدنب انتخا )نفر 1583(آموزان  نفر از اوليا دانش 5ه در هر پاي
كارشناس ادارات  34و ) نفر 64(عالوه بر اين همه مديران مدارس منتخب  .شدانتخاب  يبه طور تصادف )نفر معلم
ر نف 1559پرونده تحصيلي  ،نامه نييآمواد  ياجرا يچگونگتعيين براي . و پرورش مناطق نيز جز نمونه بودند آموزش

 نفر كارشناس 80 عالوه بر اين .شد پايه هاي اول تا پنجم از طريق مشاهده و بررسي آموزنفر دانش  380ر پوشه كاو 
در پايان  نيبنابراشدند  انجام مصاحبه انتخابتكميل پرسشنامه و نظر جهت  و حوزه وزارت و صاحب ياستان يرو مد
 ليتشك يبرا يدر حوزه ستاد رنظ نفر كارشناس و صاحب 7 همچنين. پرسشنامه و فرم تكميل شد 6005 جمعاًكار 
  .)3(ل دوج. دهمكاري نمودن "يشيگروه هم اند"كار 

 منطقه 3هاي فارس و بوشهر و آذربايجان شرقي  در هر يك از استان 92- 93در مرحله دوم در سال تحصيلي 
مدرسه تصادفي و در هر مدرسه از بين هر يك  1 سپس در هر منطقه. انتخاب شدم يمه برخوردار و محرو، نبرخوردار

به نحوي كه هر يك از پوشه . پوشه كار انتخاب شد 3كالس تصادفي و در هر كالس منتخب  1پايه تحصيلي  5از 
هاي  ل اطالعات با معلمان كالسبراي تكمي همچنين. قوي و متوسط و ضعيف تعلق داشتآموزان  هاي كار به دانش

 .  آمدمنتخب هر مدرسه مصاحبه نيمه ساختارمند به عمل 

  
 اول مرحله شده يريگ نمونه مدارس3جدول 

 استان

جنس 
 نام مدرسه رديف مدرسه

   يشرق جانيآذربا
  
  
  
  

 پسرانه

  
  
  
  

 ولي عصر 1

 شهيد رضازاده 2

 شهيد رحيم زاده 3

 بان باغچه 4
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 استان

جنس 
 نام مدرسه رديف مدرسه

  
  
  
  
  

 يبهشت ديشه 5

 دخترانه

  
  
  
  

 زاده عمله ديشه 6

 اهر نيفرورد 7 12

 فضيلت 8

 سميه چاراويماق 9

 شهدا 10

   اصفهان
  
  
  
  
  

 پسرانه

  
  

 شهيد محمد منتظري 11

 همدانيان 12

 شهيد صدوقي  13

 دخترانه

  
  

 مكتبي 14

 هيد فتاحيش 15

 حافظ اصفهان 16

   ايالم
  
  
  
  
  
  

 پسرانه

  
  
  

 مختار 17

 وريشهر 18 17

 شهيد رحيمي 19

 ايالم نيفرورد 20 12

 دخترانه

  
  

 يمراد خداشهيد  21
 شهيدشيرخاني 22

 تزكيه 23

  فارس
  
  
  
  
  
  
  

 پسرانه

  
  

 شهيدان بهاري خوب 24

 دكتر حسابي 25

 پسرانه- نسيبيشهيد  26

 دخترانه

  
  
  
  

 قراني نجمه 27

 2فيض  28
 نبوت 29

 حضرت ابوالفضل العباس 30

 دخترانه-شهيد ساساني  31

  هرمزگان
  
  
  
  
  

 پسرانه

  
  

 حافظ هرمزگان 32

 مولوي 33

 صنعتي 34

 دخترانه

  
  

 يالمهد ظهور 35
 سميه هرمزگان 36

 شهيد نامجو 37

  بوشهر
  
  
  
  
  

 پسرانه

  
  

 شهيد محمدي 38

 سعيدي 39

 شاهد شهيد ملك نيا 40

 دخترانه

  
  

 مهتاب 41

 شهيد عالي پور 42

 شاهد خديجه كبري 43

  شهر تهران
  
  
  

 پسرانه

  
  
  

 غدير 44

 طباطبايي عالمه 45

 1شهيد مدني  46
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 استان

جنس 
 نام مدرسه رديف مدرسه

  
  
  
  
  
  

         
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 رسالت 47

 چمران 48

 سادات 49

 فرهيختگان پويا 50

 شهيد غالمعلي پيچك 51

 معين 52

 برهان نو 53

 استقالل 54

 شهيد قدوسي 55

 دخترانه

  
  
  
  
  

 1شهيد يوسفي  56
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  آموزپرسشنامه دانش 
اعتبار . كرد يمگيري  را اندازهن آنا گويه بود كه عوامل موثر بر نگرش 15شامل آموز دانش  )هپرسشنام(مقياس 

ر كرانباخ استفاده تعيين شد كه براب يآلفاروش ز با استفاده اآن  ابزار توسط ناظر طرح تاييد شد و پايايي 30صوري
  .دبو 66/0

  والدينپرسشنامه 
اعتبار . كرد يمگيري  را اندازهن آنا وثر بر نگرشكه عوامل م استگويه  20شامل والدين ) هپرسشنام(مقياس 

 9/0ر برابشد كه  نييكرانباخ استفاده تع يآلفابا استفاده از روش آن  ييايشد و پا دييابزار توسط ناظر طرح تا يصور
  .دبو

 پرسشنامه معلم
  . كرد يمگيري  ازهرا اندن آنا در سه بخش بود كه عوامل موثر بر نگرشه گوي 44معلم شامل  )هپرسشنام(مقياس 

كرانباخ استفاده تعيين شد  يآلفاروش ز با استفاده اآن  ابزار توسط ناظر طرح تاييد شد و پايايي اعتبار صوري
  .بود 82/0برابر كه 

 پرسشنامه كارشناس و مدير
 براي اندازه گيري ميزان تحققآن  گويه در 80بود كه  سؤال 89شامل  كارشناس و مدير )هپرسشنام(مقياس 

اعتبار صوري ابزار توسط . تعبيه شدآيين نامه  و نيز ارزيابي متن ها تيمحدودو بررسي نقاط ضعف و آيين نامه  اهداف
  .بود 93/0برابر كرانباخ استفاده تعيين شد كه  يآلفاروش ز با استفاده اآن  ناظر طرح تاييد شد و پايايي

 آموزفرم مشاهده پرونده دانش 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره آيين نامه  تبصره 13مواد و  24ده از مواد اين فرم با استفا 

اين  .دتهيه شجلسه شوراي عالي آموزش و پرورش  نيمصوبه هفتصد و نود و سوم) ارزشيابي توصيفي(ابتدايي 
آيين نامه  بهامكان ارزيابي ميزان پايبندي عوامل اجرايي مدارس آن  بود كه با استفاده از سؤال 45فرم داراي 

پرونده  30كه ب دين ترتيب. دمحاسبه ش 31پايايي مصححانايايي اين فرم با استفاده از روش پ. شد يمفراهم 
ز ا. به وسيله مجري طرح و يك نفر ديگر از همكاران مجري به طور جداگانه مطالعه شدآموز تحصيلي دانش 

از روش  استفادهپس با س. دپرونده تكميل كنن 30 تا فرم مشاهده پرونده تحصيلي را برايد دو داور خواسته ش

                                                
 

30  -face validity 

31 examiners reliability 
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همچنين اعتبار  .دبو 89/0كه برابر  .دمحاسبه شها  آن ميزان همبستگي بين قضاوتن همبستگي پيرسو
  .صوري اين فرم توسط ناظر طرح تاييد شد

  و معلمان منتخب  نظران صاحبمصاحبه مديران و  يها فرم
دف از اين ابزار هدايت مصاحبه كننده به سمت نظرات ه. دتهيه ش ساختارمندبه صورت نيمه ا ه فرماين 

راي انجام اين كار ب. تاظهارات وي بوده اسن ونيز مدلل كردآيين نامه  مصاحبه شونده در مورد ميزان تحقق اهداف
  . ي الزم به مصاحبه كننده داده شدها ييراهنمافرم نيز  در ابتداي

  كارهاپوشه ) تچك ليس(فرم وارسي 
موجود در  يها آزمونكه در انها اطالعات عيني مثل تعداد  يسؤاالتكه براي ت گويه داش سؤال و 99اين فرم   

ج تعيين و در ،شمارشا ه يسنجو همسال  ها يسنجو يا تعداد خود  آموزگرافي دانش  منوپرونده و يا اطالعات 
وسيله  گويه هايي كه بهما براي تعيين پايايي ا .داعتبار سنجي و پايايي سنجي نبو يها شاخصنياز به تعيين د ش يم
. /76كرانباخ استفاده شد كه برابر  يآلفااز روش  )گويه 58( شد يمدرخواست ر پوشه كاه ها قضاوت مشاهده كنندان
  .دتاييد ش ناظر طرحبا نظر ن آ اعتبار صورين مچنيه. دبو

  ها دادهشيوه تحليل 
متناسب  ها دادهتحليل  .دطرح از انواع داده هاي كمي و كيفي استفاده ش با توجه به اينكه براي اجراي اين     

تلخيص و در چارچوب  ،بندي و طبقهارزشيابي و داده هاي جمع آوري شده  سؤاالتبا نوع مقياس اندازه گيري و نوع 
و استنباطي ) نيانگيو م صدهامحاسبه در ( ي كمي با روش توصيفيها دادهتحليل  .دمدل ارزشيابي سيپ انجام ش

 SPSSو به كمك نرم افزار  )نو ضريب همبستگي پيرسوه تك متغير t آزمونبراي گروه هاي مستقل و  tآزمون (
جمع آوري شد با استفاده از  ها مصاحبهو  كارهاپوشه و  اطالعاتي كه از طريق بررسي پرونده هاي تحصيلي .دانجام ش

يي ها مصاحبه گزارشارت ديگر براي طبقه بندي و تحليل نتيجه به عب .دي ناظر بر مطالعات كيفي تحليل شها روش
  .نظرات ارايه شده مالك تحليل بوده است قابل دفاع بودنو  مستدل بودنكه انجام شد 

 مورد در چنانچه عبارتيبه . دباش يم صد در 60 تحقيقسؤاالت  بهمثبت  پاسخگويي مورد در داوري مالك     
 مشاهده طريق از شده يآور جمع شواهد يا و داشتند موافق يا و مثبت نظر گويانپاسخ درصد 70 تحقيقسؤال  يك
مواردي كه ر د .داد مثبت پاسخسؤال آن  هب توان ي، مبود ينآئ منطبق برد درص 60 ميزان به شده بررسي اسناد يا و

قضاوت ميانگين  بود مالك پرسشنامهمستلزم بررسي ميانگين يك يا چند گويه از  پژوهشي سؤالپاسخگويي به 
فتني است اين الگوي گ. تبوده اس )ددرص 60برابر (براي گويه هاي با مقياس پنج درجه اي )  5از ( 3نظري 

ي تصويب شده و براي تمامي امورشي هاي آورارزشيابي توسط شوراي پژوهشي موسسه پژوهشي برنامه ريزي و نو 
  ). 59 :1391،رضوي(ت بوده اس االجرا الزمي ارزشيابي ها طرح
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نوعي مصاحبه با حضور يك  گوييم، انديش مي هم كارگروهآن  كه در اين مطالعه به 32بحث گروهي متمركز
نفري از شركت  7گروهي  .شود گرداننده بحث است كه بر اساس يك راهنماي از قبل تنظيم شده بحث را هدايت مي

 يي مطرحدوره ابتدا يتيو ترب يليتحص شرفتيپ نامه نييآآيين نامه  كنندگان در بحث نظراتشان را درباره محتواي
 در را شد مي مطرح كنندگان شركت هاي صحبت در كه اصلي نكات )در اينجا پژوهشگر( بحث گرداننده. نمودند مي

 و تاريخ كنندگان شركت نام و تعداد بحث موضوع مانند مشخصاتيآن  باالي بود و شده آماده قبل از كه اي برگه
اين سؤال بود كه  پاسخ در اين جلسات يافتن اصلي هدف. كرد مي بود، يادداشت نوشته...  و هجلس برگزاري ساعت

 .فرد بود و نه در اين روش گروه نتايج تحليل واحد .كمك كردآيين نامه  توان با ارائه پيشنهاداتي به بهبود چگونه مي
وان بيشترين مقدار داده هاي مفيد را به بت تمامي كوشش محقق در اين روش اين بود كه در هنگام برگزاري جلسات

  .گروه از افراد مواجه بوديم 7با  معموالً در هر حال در اين جلسات. دست آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 

32 Focus Group Discussion (FGD)   
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  فصل چهارم
  ارائه نتايج

  
 جانيآذرباايالم،  ،ي فارس، بوشهر، هرمزگانها اناست آموزشيه منطق 30دبستان واقع در  64پژوهش حاضر در  
   .به اجرا در آمده استن و شهر تهران تهرا يها شهرستان ،اصفهان ،شرقي

نفر كارشناس و  7از  .دي شه گرد آورمصاحب 80م و انجام و فره پرسشنام 5922اجراي ق از طريها  داده    
  4جدول بهره گرفته شدجلسه  10 يبرا يشيدكار گروه هم ان ليتشك يبرا يدر حوزه ستاد رنظ صاحب

 ها نمونه يفراوان 4جدول 

  معلم  والدين  آموزدانش 
مدير مدرسه و كارشناس 

  استاني
  مدير و كارشناس كشوري  پرونده تحصيلي

   پوشه كار  

1946  1583  359  95 1559  80  380  
     
پوشه ه و فرم مشاهده پروندو  پرسشنامه، مصاحبه: ابزار  7يي كه به وسيله اجراي ها دادهنتايج تجزيه و تحليل  

در اين فصل ارائه "ي ارزشيابي ها سؤالبررسي  "و  " يعموم يها يژگيو "حاصل شده در دو بخش آموزان  دانش كار
   .شود مي

  ي عمومي  ها يگيژو: بخش اول 

    آموزان  عمومي دانش يها يژگيو
  .كردند يمتحصيل  )دخترانه 28پسرانه و  36(مدرسه  64و در  آموزشيه منطق 30از بين  آموزنفر دانش  1946 

 يليتحص يها هيپا يفراوان عيتوز5جدول 

 درصد تراكمي   درصد مطلق    درصد   فراواني    

  31.60            31.60            31.60           615 سوم  

  65.47            33.86            33.86           659 چهارم  

  100.00          34.53            34.53           672 پنجم  

    100.00          100.00         1946 جمع  

  
 44پسر و ن آنا درصد 56حدود   و 5جدول  برابر بود باًيتقرآموزان  نسبت تركيب پايه تحصيلي اين دانش

و ) در صد 30(و بقيه در مناطق برخوردار  )ددرص 37(در مناطق نيمه برخوردار ن آنا بيشتر. درصد دختر بودند
  .مشغول به تحصيل بودند) درصد 33(محروم 
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  الدينوعمومي  يها يژگيو
تنها تفاوت . به طور تصادفي انتخاب شدند) پدر يا مادر( ولي 1583از بين اوليا ء مدارس منتخب تعداد     

اول تا (از بين همه پايه هاي تحصيلي آموزان  ي و اولياء اين بود كه اولياء دانشآموزبين نمونه هاي دانش 
نمونه  ،ه هاي اول و دوم ابتدايي در تكميل پرسشنامهپايآموزان  انتخاب شدند اما به دليل ناتواني دانش) پنجم

پدر  ها نمونهدرصد  31نتايج نشان داد كه حدود . ي از بين پايه هاي سوم تا پنجم انتخاب شدندآموزهاي دانش 
  .  6جدول اند بودهآموزان  و بقيه مادر دانش

  
 آموزاننسبت والدين با دانش فراواني  6جدول 

  

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  نسبت 

 484 30.57 30.57 30.57 پدر

 1099 69.43 69.43 100.00  مادر

 1583 100.00 100.00 جمع

  

  .جدول  سال بوده است 03/3 ييانگين سابقه تحصيل فرزندان در برنامه ارزشيابي توصيفم 
  
  

 فراواني پايه تحصيلي فرزندان 7جدول 

         پايه تحصيلي

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 286 18.07 18.07 18.07 اول

 322 20.34 20.34 38.41 دوم

 331 20.91 20.91 59.32 سوم

 348 21.98 21.98 81.30 چهارم

 296 18.70 18.70 100.00 پنجم

 1583 100.00 100.00 جمع

  
 

بوده ) درصد 31(م و يا ديپل) درصد 34(و ميزان تحصيالت آنان بيشتر ليسانس  37.23ميانگين سني والدين 
  .7جدول  تاس

 نيوالد تحصيالت 7جدول 

 تحصيالت

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 522 32.98 32.98 32.98 ليسانس

 488 30.83 30.83 63.80 ديپلم

 261 16.49 16.49 80.29 زير ديپلم

 203 12.82 12.82 93.11 فوق ليسانس

 91 5.75 5.75 98.86 فوق ديپلم

 10 0.63 0.63 99.49 بدون جواب

 8 0.51 0.51 100.00  باالتر از فوق ليسانس
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 تحصيالت

 1583 100.00 100.00 جمع

 
 

  لمانمععمومي  يها يژگيو
 287و ) درصد مرد 20(ر نف 72از اين تعداد . آمدمعلم در مدارس منتخب نظر سنجي به عمل  359از تعداد 

يشتر آنان ب. تسال داشته اس 30تا  1سال و دامنه اي بين  21ميانگين سابقه آنان حدود  .اند بودهن ز) ددرص 80(نفر 
درصد آنان در استخدام رسمي آموزش و پرورش  93كه  ر حاليد. اند بودهو بقيه مجرد  متأهل )ددرص 90حدود (

  .دان بودهبقيه به صورت قراردادي مشغول به كار اند  بوده
 معلمان تحصيالت 8جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني

 188 52.37 52.37 52.37 ليسانس

 132 36.77 36.77 89.14 فوق ديپلم

 28 7.80 7.80 96.94 ديپلم

 11 3.06 3.06 100.00 فوق ليسانس

   359 100.00 100.00 جمع
 

داراي تحصيالت  )ددرص 52(است كه بيشتر آنان آن  وضعيت تحصيلي معلمان مورد بررسي نشان دهنده     
  .8جدول  دان بودهديپلم و يا فوق ليسانس  مداركقيه آنان داراي ب. دهستن) درصد 37(و يا فوق ديپلم  ليسانس

ضمن  يآموزش ييي كاركنان با ارزشيابي توصيفي دوره هاآشناو پرورش براي  آموزشاز سوي وزارت      
تا  21بين ) درصد 41(نفر  146نفر معلم مورد بررسي  359نتايج نشان داد كه از بين . است شده يمخدمت برگزار 

  .9جدول  اند نمودهين شيوه ارزشيابي را طي ي مربوط به اها آموزشساعت  50
  معلمانه گذرانيد يفيتوص يابيارزش خدمت ضمن دوره ساعت زانيم 9جدول 

 چند ساعت دوره ضمن خدمت گذرانيده ايد

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 146 40.67 40.67 40.67 ساعت 50 تا 21بين 

 70 19.50 19.50 60.17 ساعت 100تا  51بين 

 66 18.38 18.38 78.55  ساعت 100بيش از 

 43 11.98 11.98 90.53 بدون جواب

 34 9.47 9.47 100.00 ساعت 20كمتر از 

 359 100.00 100.00 جمع

  

  مديران و كارشناسانعمومي  يها يژگيو
 33( نفر  31از اين تعداد . آمدبه عمل  نمونه گيري شده نيز ارزيابيمدير مدرسه و كارشناس ادارات  95از 

  .بودند) درصد 64(نفر مدير دبستان  64كارشناس و ) درصد
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سال و دامنه اي  23يانگين سابقه آنان حدود م. اند بودهمرد ه و بقي) ددرص 38( نفر زن  35از اين تعداد افراد 
  اند بودهو بقيه مجرد  متأهل )ددرص 95حدود ( يشتر آنانب. تاس داشتهسال  22تا  5 نيب

  
  كارشناسان و مديران مدارس التيتحص 10جدول 

 تحصيالت  

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 70 73.68 73.68 73.68 ليسانس

 19 20.00 20.00 93.68  فوق ليسانس

 6 6.32 6.32 100.00 فوق ديپلم

 95 100.00 100.00 جمع

  

 داراي )ددرص 74(است كه بيشتر آنان آن  مورد بررسي نشان دهندهن وضعيت تحصيلي مديران و كارشناسا    
  .10جدول  هستند) درصد 20(تحصيالت ليسانس و يا فوق ليسانس 

ضمن  آموزشي يتوصيفي دوره ها يي كاركنان با ارزشيابيآشناو پرورش براي  آموزشاز سوي وزارت     
بين ) درصد 38(نفر  35مورد بررسي س نفر مدير و كارشنا 95 نيباست نتايج نشان داد كه از  شده يمخدمت برگزار 

  .11جدول  اند نمودهي مربوط به اين شيوه ارزشيابي را طي ها آموزشساعت  100تا  51
 مديران و كارشناسان گذرانيده يفيتوص يابيارزش خدمت ضمن دوره ساعت زانيم 11جدول 

 چند ساعت دوره ضمن خدمت گذرانيده ايد؟

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني

 36 37.89 37.89 37.89  ساعت 100تا  51بين 

 33 34.74 34.74 72.63 ساعت 50 تا 21بين 

 14 14.74 14.74 87.37 ساعت 100بيش از 

 7 7.37 7.37 94.74 ساعت 20كمتر از 

 5 5.26 5.26 100.00 بدون جواب

 95 100.00 100.00 جمع

  

  پرونده هاي تحصيليعمومي  يها يژگيو
در واحد  كه عمالً آنچه با شده بيني پيشآيين نامه  كه در براي تعيين ميزان انطباق بين آنچه    

شاغل به تحصيل در مدارس منتخب آموزان  پرونده تحصيلي دانش 1559تعداد  شده اجرا آموزشي يها
جدول  بين پنج پايه تحصيلي مساوي بود باًيتقر ها پروندهوزيع اين ت. دتوسط يك فرم مشاهده بررسي ش

12.  
 شده يبررس يها پرونده تحصيلي پايه 12جدول 

 ليپايه تحصي

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 328 21.04 21.04 21.04 اول
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 ليپايه تحصي

 329 21.10 21.10 42.14 دوم

 310 19.88 19.88 62.03 سوم

 316 20.27 20.27 82.30 چهارم

 276 17.70 17.70 100.00 پنجم

 1559 100.00 100.00 جمع

  

  ي ارزشيابيها سؤالبررسي :بخش دوم 
  

چگونگي استفاده از  13جدول  .دارزشيابي از يك يا چند ابزار استفاده ش سؤاالته هر يك از براي پاسخگويي ب
  .دهد يمنشان پ با استفاده از مدل سي را ابزارهاداده هاي هر يك از 

  از مدل سيپ با استفاده ابزارهاچگونگي استفاده از  13جدول 

پو
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ه ك
ش
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با مباني ارزشيابي توصيفي آيين نامه  تا چه اندازه مفاد
 ١ مصوب شوراي عالي منطبق است

داد
رون
د

 

  


   


آيين نامه  ي يكها تا چه ميزان ويژگيآيين نامه  متن
 ٢ ٕمناسب را دارد؟ 

  


  
 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي آيين نامه  نقاط ضعف
توان  دوره ابتدايي چيست و چه اصالحاتي براي آن مي

 ٣ پيشنهاد كرد؟

     
   ٤ كدامند؟آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود

ند
راي
ف

      
 

افي انجام نظارت كآيين نامه  آيا براي اجراي بهينه
 ٥ گرفته است؟

     
   6 تحقق يافته استآيين نامه  تا چه اندازه اهداف

داد
رون

ب
 

 
     

پيش بيني شده و آنچه آيين نامه  آيا بين آنچه در
 7 عمالً اجرا شده انطباق وجود دارد؟

     
 

 تعامل بين اولياء دانشآيين نامه  آيا در اثر اجراي
 8 بود يافته است؟و مدارس بهآموزان 

  
    

برنامه (عالقه  ذي نفع و ذي ربط، ذي گروه هاي واكنش
) ها و اولياي آنآموزان  ريزان، مديران، معلمان، دانش

و جنبه هاي مختلف اين نوع  ها نسبت به مؤلفه
 9 چگونه است؟آيين نامه  ارزشيابي و
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  دروندادارزشيابي 

مصوب  يفيتوص يابيارزش يبا مبانين نامه آي تا چه اندازه مفاد:سؤال اول
  ؟منطبق استآموزش و پرورش  يعال يشورا

 بر گانه حاكم 16 اصول و پرورش، آموزش يعال شورايه جلس نيزدهميهفتصد و سو در  1383در مهر ماه 
 تپيشرف ارزشيابي يها تيفعال به بخشيدن نظامدف اين مصوبه ه. درسي تصويب به تحصيلي پيشرفت ارزشيابي
وراي مذكور در ذيل ش. تبوده اس تيو ترب تعليم در نوين يها و نگرش رويكردها به توجه با ن،آموزا دانش تحصيلي

ر همين اساس در ب. تاس آورده منظور خود را در مورد هر يك از اصول در قالب توضيحاتيب هر يك از اصول مصو
و تربيتي با اين اصول تهيه  يليتحصارزشيابي پيشرفت مه آيين نا پرسشنامه اي كه براي ارزشيابي ميزان انطباق مواد

  .شد از دو گروه مديران و كارشناسان خواسته شد تعيين كنند تا چه ميزان اين انطباق وجود دارد
 عالي شوراي مصوب تحصيلي پيشرفت ارزشيابي بر محاك اصول باآيين نامه  مفاد انطباق ميزان مورد در كارشناسان و مديران نظرميانگين ه سيمقا 14جدول 

  ينظر نيانگيم با

سطح معنی   مقدارt اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مصوب شوراي عالي
 داری

تفاوت با ميانگين 
 نظري

 ٠.٦٣ ٠.٠٠ ٩.٧ ناپذيري ارزشيابي از فرايند ياددهي ـ يادگيري جدايي
ها  ـ يادگيري و اصالح برنامه فرايند ياددهياستفاده از نتايج ارزشيابي در بهبود 

 ٠.٧٧ ٠.٠٠ ١٦.٧ ها وروش
 ٠.٧١ ٠.٠٠ ١٤.٣ يادگيري و فرايند ارزشيابي - هاي ياددهي ها، محتوا، روش هماهنگي ميان هدف
 ٠.٥٨ ٠.٠٠ ٨.٣ آموزان توجه به آمادگي دانش

 ٠.٥٨ ٠.٠٠ ٩.٨ آموزان توجه به رشد همه جانبه دانش
 ٠.٧١ ٠.٠٠ ١٥.٠ ها ها و مهارت ها، نگرش ه به دانشتوجه همه جانب

 ٠.٥٥ ٠.٠٠ ٨.٤ )خودارزشيابي(هاي خود  آموز از يادگيري توجه به ارزشيابي دانش
 ٠.٥٦ ٠.٠٠ ٨.٩ هاي گروهي ارزشيابي از فعاليت

 ٠.٥٣ ٠.٠٠ ٨.٦ توجه به فرآيندهاي فكري منتهي به توليد پاسخ
 ٠.٥٥ ٠.٠٠ ٧.٣ تأكيد بر نوآوري و خالقيت

 ٠.٦٢ ٠.٠٠ ٩.٠ گيري گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي ها و ابزارهاي اندازه تنوع روش
 ٠.٥٤ ٠.٠٠ ٦.٩ استفاده از انواع ارزشيابي

 ٠.٥٣ ٠.٠٠ ٧.١ استقالل مدرسه و معلم در فرايند ارزشيابي
 ٠.٦٣ ٠.٠٠ ٨.٤ اصل رعايت قواعد اخالقي و انساني در ارزشيابي

 ٠.٥٥ ٠.٠٠ ٧.٧ فردي يها وتتفااصل توجه به 
 ٠.٤٢ ٠.٠٠ ٥.٢ ضرورت هماهنگي در تحقق اصول ارزشيابي

  
 بر حاكم اصول باآيين نامه  مفاد انطباق ميزان مورد در كارشناسان و مديران نظرميانگين ه سيمقا   14جدول   

 تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي. دهد يمنشان ي نظر نيانگيم با عالي شوراي مصوب تحصيلي پيشرفت ارزشيابي
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. دتي تك متغيره استفاده شن آزمو از test value= 2)(نظري  ميانگين با كارشناسان و رانيمد نظر ميانگين
  .درصد معني دار بودند 5و همگي در سطح  16.7تا  5.2ن همه گويه ها بي tر دياقم

وقتي كه بخواهيم نظرات يك گروه را در چند زمينه  آزمونين ا. دش جامان فريدمن آزمونبيشتر به وسيله بررسي 
يا گرايشات معني دار افراد به هر كدام از (بررسي كنيم و اولويت هر كدام از موارد را بر اساس رتبه بندي معني دار 

تا  1متغير از  kكه  ديآزما يماين فرضيه صفر را  فريدمنه عبارت ديگر ب. دشو يماستفاده  ،مشخص نماييم )رهايمتغ
  . شود يمطبقه بندي 

 پرورش و آموزش يعال يشورا مصوب يابيارزش اصول باآيين نامه  مواد انطباق زانيم مورد در كارشناسان و رانيمد نظر يبند رتبه 15جدول 

  رتبه انطباق
  با اصول  

 ارزشيابي

 ميانگين رتبه وب شوراي عالياصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مص

 9.66  ها و روشها  يادگيري و اصالح برنامه ياستفاده از نتايج ارزشيابي در بهبود فرايند يادده  1

 9.23 ها  ها و مهارت ها، نگرش توجه همه جانبه به دانش  2

 9.22 يادگيري و فرايند ارزشيابي  -هاي ياددهي ها، محتوا، روش هماهنگي ميان هدف  3

 8.92 اصل رعايت قواعد اخالقي و انساني در ارزشيابي   4

 8.87 ناپذيري ارزشيابي از فرايند ياددهي ـ يادگيري  جدايي  5

 8.79 گيري گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي  ها و ابزارهاي اندازه تنوع روش  6

 8.35 آموزان  توجه به آمادگي دانش  7

 8.33 وزان آم توجه به رشد همه جانبه دانش  8

 8.32 تأكيد بر نوآوري و خالقيت   9

 8.29 استفاده از انواع ارزشيابي   10

 8.18 فردي  يها تفاوتاصل توجه به   11

 8.16 استقالل مدرسه و معلم در فرايند ارزشيابي   12

 8.14 هاي گروهي  ارزشيابي از فعاليت  13

 8.08 ) يابيخود ارزش(اي خود ه آموز از يادگيري توجه به ارزشيابي دانش  14

 8.01 پاسخ توليد بهتوجه به فرآيندهاي فكري منتهي   15

 7.45 ضرورت هماهنگي در تحقق اصول ارزشيابي   16

  
 با مقدار خي دوو كارشناسان  رانيمدتوسط ه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه 

  .15جدول تدرصد معني دار اس 5سطح ر د 15ي آزادو درجه  33/48برابر 

مناسب را آيين نامه  ي يكها يژگيوتا چه ميزان آيين نامه  متن : دومسؤال 
  دارد؟

با ه آيين نام تحقيق به دنبال اين بوديم تا روشن كنيم كارشناسان و مديران در مورد متنم دو در سؤال     
آيين نامه  اينكه در متن مثالً. گانه اي كه طرح پيش بيني كرده بود چه نظري دارند 22توجه به اصول و قواعد 

 و بندي دسته نامه آيين مواد قالب در مرتبط هاي فعاليتيا خير و يا اينكه  آمدهمصاديق هر ماده دز زير هر يك 
    .خيراست يا ه بندي شد گروه
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خواسته شد تا در آنان  زا. دير مدرسه در نظر گرفته شدننفر كارشناس و مد 95سؤال براي پاسخگويي به اين 
  .   هستند "ضعيف "و يا  "متوسط " ،"خوب" ها يژگيوينكه اين ا. داظهار نظر كننآيين نامه  ويژگي 23مورد 
  

  ينظر نيانگيم باآيين نامه  متن مورد در كارشناسان و مديران نظر نيانگيم  سهيمقا16جدول 

سطح   مقدارt نامه نييآمتن 
 معنی داری

تفاوت با 
 ميانگين نظري

 ٠.٦١ ٠.٠٠ ١٠.١ عنوان آيين  نامه
 ٠.٤٥ ٠.٠٠ ٧.٠ روشن بودن اهداف و تعاريف

 ٠.٣٩ ٠.٠٠ ٦.٣ نامهن روشن بودن متن آيي
 ٠.٤٩ ٠.٠٠ ٧.٢ هاي كليدي تعريف شدن واژه
 ٠.٣٩ ٠.٠٠ ٥.٨ سادگي عبارات

 ٠.١٩ ٠.٠٠ ٣.٣ ونيپر كردن خالء قان
 ٠.٣٢ ٠.٠٠ ٤.٤ ايجاد نظم و هماهنگي

 ٠.٣٨ ٠.٠٠ ٥.٣ هاي مرتبط در قالب مواد آيين نامه بندي فعاليت بندي و گروه دسته
 ٠.٢٤ ٠.٠٠ ٣.٥ بيان جزئيات و تسهيل اجراي قوانين

 ٠.٣٦ ٠.٠٠ ٤.٤ ها داشتن مسئوليت كيو تفكها  تعريف فعاليت
 ٠.٢٦ ٠.٠٠ ٣.٥ عملكرد داشتن پيش بيني براي ارزيابي

 ٠.٢١ ٠.٠١ ٢.٦ هاي مختلف آموزش و پرورش ايجاد هماهنگي بين بخش
 ٠.٠٧ ٠.٣٦ ٠.٩ جلوگيري كردن از بروز اشتباهات در كار

 ٠.٣٣ ٠.٠٠ ٤.٨ گذاري مواد آيين نامه و شماره يبند اولويت
 ٠.٤١ ٠.٠٠ ٥.٥ داده شدهح هر ماده در قالب تيتر اصلي شر

 ٠.٤٦ ٠.٠٠ ٦.٢ دادن مصاديق در زير هر ماده به صورت بندح شر
 ٠.٣٧ ٠.٠٠ ٤.٩ استفاده از تبصره براي تفسير و يا توضيح بيشتر

 ٠.٢٨ ٠.٠٠ ٣.٩ جامع بودن
 ٠.٢٦ ٠.٠٠ ٣.٧ شفاف و روشن بودن
 ٠.٢٠ ٠.٠١ ٢.٥ عدم تناقض در مفاد

 ٠.٢١ ٠.٠١ ٢.٦ اجرا بودن قابل
 ٠.٢٣ ٠.٠٠ ٣.١ كاربر مدار بودن

 ٠.١٩ ٠.٠١ ٢.٦ قابل بازنگري بودن

 
 از test value= 2)(نظري  ميانگين با كارشناسان و رانيمد نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي

درصد معني دار  5سطح ر و همگي د 10.11تا  2.50همه گويه ها بين  tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن آزمو
  .16جدول  معني دار نبودا تفاوت ه "جلوگيري كردن از بروز اشتباهات در كار "رد گويه نها در موت. دبودن

 نامه نييآ متن مورد در كارشناسان و مديران نظر يبند رتبه17جدول 

 ميانگين رتبه نامه نييآ متن  رتبه

 14.79 نامه ن عنوان آيي  1

 13.85 هاي كليدي  ريف شدن واژهتع  2

 13.59 دادن مصاديق در زير هر ماده به صورت بند ح شر  3

 13.31 روشن بودن اهداف و تعاريف   4

 12.96 داده شده ح هر ماده در قالب تيتر اصلي شر  5

 12.69 استفاده از تبصره براي تفسير و يا توضيح بيشتر   6
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 ميانگين رتبه نامه نييآ متن  رتبه

 12.59 نامه ن روشن بودن متن آيي  7

 12.57 سادگي عبارات   8

 12.53 هاي مرتبط در قالب مواد آيين نامه  بندي فعاليت بندي و گروه دسته  9

 12.47 ها داشتن  مسئوليت كيو تفكها  تعريف فعاليت  10

 12.01 گذاري مواد آيين نامه  و شماره يبند اولويت  11

 11.93 ايجاد نظم و هماهنگي   12

 11.61 جامع بودن   13

 11.51 پيش بيني براي ارزيابي عملكرد داشتن   14

 11.35 شفاف و روشن بودن   15

 11.30 عدم تناقض در مفاد   16

 11.15 بيان جزئيات و تسهيل اجراي قوانين   17

 11.04 كاربر مدار بودن   18

 11.02 هاي مختلف آموزش و پرورش  ايجاد هماهنگي بين بخش  19

 10.94 ا بودن اجر قابل  20

 10.61 قابل بازنگري بودن   21

 10.52 پر كردن خالء قانوني   22

  
 در مورد متنو كارشناسان  رانيمدتوسط ه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه   

  .17جدول درصد معني دار است 5سطح ر د 22ي آزادو درجه  18/143با مقدار خي دو برابر آيين نامه 
 نامه نييآ متن مورد در رانيمد و كارشناسان نظران نيب مستقل يت آزمون جهينت18جدول 

 ميانگين تعداد سمت

F Sig. t df 
Sig. (٢-

tailed) 
 17.71 31 كارشناس

 21.28 64 مدير ٠.٠٢ ٩٣.٠٠ ٢.٤٢- ٠.٤٣ ٠.٦٢

 
تفاوت نشان داد كه آيين نامه  تي مستقل بين دو گروه كارشناسان و مديران در مورد متن آزمونتيجه ن      
به عبارت ديگر مديران مدارس در مقايسه با كارشناسان . 18جدول تدرصد معني دار اس 2سطح ر ده بين دو گرو

  .دارندآيين نامه  به متنادارات به نحو معني داري نظر مثبت تري نسبت 

 ي پيشرفت تحصيلي دوره ابتداييابيارزشآيين نامه  نقاط ضعف : سومسؤال 
  توان پيشنهاد كرد؟ يمچيست و چه اصالحاتي براي آن 

مورد انتظار بر روي عوامل پيش  رينظر تأثاز آيين نامه م تا روشن سازي ميا بودهدر اين بخش به دنبال اين 
 ييها ضعف نقطهتا چه حد داراي  ...و  ،آموزانو اعتماد به نفس دانش د توجه به استعدا ،نگيزها ،رقابتن فرضي همچو

 95 سؤالبراي پاسخگويي به اين . پيشنهاد نمود ها ضعفبراي نقطه  توان يمو در اين صورت چه اصالحاتي ت بوده اس
نقطه ضعف  13سته شد تا در مورد خواآنان  زا. ددر نظر گرفته شدنم معل 359نفر كارشناس و مدير مدرسه و 
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 "اصالً"هستند و يا  "زياد "و  "متوسط " ،"كم"در حد ا ه ضعفنقطه ينكه اين ا. داظهار نظر كننآيين نامه  مفروض
  .دشون ينمتلقي ضعفي 

   انكارشناسمديران مدارس و از نظر آيين نامه  نقاط ضعف: الف    
 ينظر نيانگيم با نامه نييآ ضعف نقاط مورد در كارشناسان و مديران نظر نيانگيم  سهيمقا 19جدول 

 نامه نييآ ضعف نقاط
t 
  مقدار

سطح 
 معنی داری

تفاوت با 
 ميانگين نظري

 ٠.١٥ ٠.١٩ ١.٣ آموز كاهش رقابت در بين دانش
 ٠.٠٠ ١.٠٠ ٠.٠ آموز كاهش انگيزه در بين دانش
 ٠.٢٩- ٠.٠٢ ٢.٤- آموز كاهش روند يادگيري دانش

 ٠.٣٤- ٠.٠١ ٢.٩- آموز به امر يادگيري كاهش عالقمند نمودن دانش
 ٠.٥٤- ٠.٠٠ ٥.٠- دهد ينمآموزان در اختيار معلم قرار  دانش) مثبت و منفي(تصوير كاملي از رفتارهاي 
 ٠.٤٠- ٠.٠٠ ٣.٤- آموز ارائه نميد هد دانش يريادگيتصوير روشن از پيشرفت 

 ٠.٥٩- ٠.٠٠ ٥.٩- نميد هده آموز ارائ دانش ييت جسمانتصوير روشني از وضع
 ٠.٦٠- ٠.٠٠ ٦.٦- نميد هده آموز ارائ اجتماعي دانش يها مهارتتصوير روشني از 

 ٠.٥٣- ٠.٠٠ ٥.٨- نميد هده آموز ارائ دانش يتصوير روشني از وضعيت عاطف
 ٠.٤٧- ٠.٠٠ ٤.٧- .كند ينمآموز در فرايند يادگيري كمك  به خودآگاهي دانش

 ٠.٤٧- ٠.٠٠ ٤.٤- كند ينمآموز در فرايند يادگيري كمك  مسئوليت دانشس به ايجاد احسا
 ٠.٥٥- ٠.٠٠ ٥.٢- كند ينمآموز كمك  به پرورش اعتماد به نفس دانش

 ٠.٥٦- ٠.٠٠ ٥.٧- كند ينمآموز كمك  فردي و استعداد هاي دانش يها تفاوتبه معلم در كشف 

  
 از test value= 3)(نظري  ميانگين با كارشناسان و رانيمد نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي

كاهش  "به جز نظر انان در مورد  وبود  1.3تا  6.6-ن همه گويه ها بي tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن آزمو
درصد  5سطح ر د يانگين نظربا مي ها تفاوتبقيه  "آموز  كاهش انگيزه در بين دانش "و  "آموز  رقابت در بين دانش

  . 19جدول معني دار بودند
  نامه نييآ ضعف نقاط مورد در كارشناسان و مديران نظر يبند رتبه20جدول 

ميانگين رتبه   نقاط ضعف آيين نامه  رتبه

 ٦.٠٧ ه نميد هد آموز ارائ هاي اجتماعي دانش تصوير روشني از مهارت  ١

 ٦.١٧ كند  آموز كمك نمي هاي فردي و استعداد هاي دانش به معلم در كشف تفاوت  ٢

 ٦.١٨ كند  آموز كمك نمي به پرورش اعتماد به نفس دانش  ٣

 ٦.٢ آموز ارائه نميد هد  تصوير روشني از وضعيت جسماني دانش  ٤

 ٦.٤٢ ميد هد آموز ارائه ن تصوير روشني از وضعيت عاطفي دانش  ٥

٦ 

آموزان در اختيار معلم قرار  دانش) مثبت و منفي(تصوير كاملي از رفتارهاي  
 ٦.٥ دهد  نمي

 ٦.٥٥ كند  آموز در فرايند يادگيري كمك نمي به ايجاد احساس مسئوليت دانش  ٧

 ٦.٥٦ . كند آموز در فرايند يادگيري كمك نمي به خودآگاهي دانش  ٨

 ٧.٠٣ آموز ارائه نميد هد  شرفت يادگيري دانشتصوير روشن از پي  ٩

 ٧.٤٢ آموز به امر يادگيري  كاهش عالقمند نمودن دانش  ١٠

 ٧.٦٥ آموز  كاهش روند يادگيري دانش  ١١
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مورد نقاط ر د و كارشناسان رانيمدتوسط ه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه 

در اين .20جدول  درصد معني دار است 5سطح ر د 12ي آزادو درجه  45/136ر خي دو برابر با مقداآيين نامه  ضعف
جدول تفاوتي كه با جدول هاي ديگر فريدمن بايد در نظرداشت اين است كه رتبه بندي در ارتباط با گويه هاي منفي 

كاهش روند ب موجآيين نامه  بيشتر معتقدندن ن و مديرابه عبارت ديگر كارشناسا .تانجام شده اس) نقطه ضعف(
مهارت هاي تصوير روشن از وضعيت ارائه در ه آيين نام كمتر معتقدنده رحالي كد. تشده اسان آموز يادگيري دانش

  .تضعف داشته اس آموزدانش اجتماعي 
  

  از نظر معلمانآيين نامه  نقاط ضعف: ب    
  .تاس آمده21جدول پرسشنامه در  به معلمانخ توزيع فراواني پاس   
  

  ينظر نيانگيم باآيين نامه  ضعف نقاط مورد در معلمان نظر نيانگيم  سهيمقا    21جدول 

 نامه نييآ ضعف نقاط
tمقدار  

سطح 
معنی 
 داری

تفاوت با 
 ميانگين نظري

 ٠.٢٣ ٠.٠ ٥.٢ آموزانكاهش رقابت در بين دانش 
 ٠.٠٢- ٠.٧ ٠.٤- آموز كاهش انگيزه در بين دانش
 ٠.٦١- ٠.٠ ١١.٥- آموز كاهش روند يادگيري دانش

 ٠.٦٢- ٠.٠ ١٠.٨- آموز به امر يادگيري كاهش عالقمند نمودن دانش
 ٠.٤٤- ٠.٠ ٨.٥- دهد ينمآموزان در اختيار معلم قرار  دانش) مثبت و منفي(تصوير كاملي از رفتارهاي 
 ٠.٤٩- ٠.٠ ٩.٠- آموز ارائه نميد هد دانش يريادگيتصوير روشن از پيشرفت 

 ٠.٦٧- ٠.٠ ١٢.٥- نميد هده آموز ارائ دانش يتصوير روشني از وضعيت جسمان
 ٠.٦٢- ٠.٠ ١١.٨- نميد هده آموز ارائ اجتماعي دانش يها مهارتتصوير روشني از 

 ٠.٧٥- ٠.٠ ١٤.٢- نميد هده آموز ارائ دانش يتصوير روشني از وضعيت عاطف
 ٠.٤٧- ٠.٠ ٨.٣- .كند ينمآموز در فرايند يادگيري كمك  به خودآگاهي دانش

 ٠.٤٥- ٠.٠ ٨.٠- كند ينمآموز در فرايند يادگيري كمك  مسئوليت دانشس به ايجاد احسا
 ٠.٦٣- ٠.٠ ١١.٣- كند ينمآموز كمك  به پرورش اعتماد به نفس دانش

 ٠.٥٩- ٠.٠ ١٠.٨- كند ينمآموز كمك  فردي و استعداد هاي دانش يها تفاوتبه معلم در كشف 

 
تي تك ن از آزمو test value= 3)(نظري  ميانگين با معلمان نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي

گيزه در كاهش ان "در مورد ن آنا بود و به جز نظر 5.22تا  14.19-ن همه گويه ها بي tر مقادي .دمتغيره استفاده ش
به عبارت ديگر توزيع نظر معلمان . درصد معني دار بودند 5سطح  با ميانگين نظري در ها تفاوتبقيه  "آموز  بين دانش

شده نقاط آموزان  باعث كاهش انگيزه بين دانشآيين نامه ه به جز در رابطه با اينكه آيين نام در مورد نقاط ضعف
  . عي معني داري هستندعنوان شده داراي توزيع طبيديگر  يها ضعف

  نامه نييآ ضعف نقاط مورد در معلمان نظر يبند رتبه22جدول 

ميانگين رتبه   نقاط ضعف آيين نامه  رتبه
 ٥.٨٦ آموز ارائه نميد هد تصوير روشني از وضعيت عاطفي دانش ١
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ميانگين رتبه   نقاط ضعف آيين نامه  رتبه
 ٦.١٥ آموز ارائه نميد هد تصوير روشني از وضعيت جسماني دانش ٢

 ٦.١٨ كند آموز كمك نمي به پرورش اعتماد به نفس دانش ٣

 ٦.٣٨ آموز ارائه نميد هد هاي اجتماعي دانش تصوير روشني از مهارت ٤

 ٦.٣٩ آموز كاهش روند يادگيري دانش ٥

 ٦.٤٦ آموز به امر يادگيري كاهش عالقمند نمودن دانش ٦

 ٦.٥١ كند آموز كمك نمي انشهاي فردي و استعداد هاي د به معلم در كشف تفاوت ٧

 ٦.٩٤ آموز ارائه نميد هد تصوير روشن از پيشرفت يادگيري دانش ٨

 ٧.٠٨ .كند آموز در فرايند يادگيري كمك نمي به خودآگاهي دانش ٩

 ٧.١٢ كند آموز در فرايند يادگيري كمك نمي به ايجاد احساس مسئوليت دانش ١٠

١١ 

آموزان در اختيار معلم قرار  دانش) منفيمثبت و (تصوير كاملي از رفتارهاي 
 دهد نمي

٧.١٨ 

 ٩.٩١ كاهش رقابت در بين دانش آموزان ١٢

  
آيين  مورد نقاط ضعفر توسط معلمان ده نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه     

در اين جدول . 22جدول .تاسدار  درصد معني 5سطح ر د 12ي آزادو درجه  12/556با مقدار خي دو برابر نامه 
نقطه (رتبه بندي در ارتباط با گويه هاي منفي تفاوتي كه با جدول هاي ديگر فريدمن بايد در نظرداشت اين است كه 

 آموزان كاهش رقابت بين دانشب موجآيين نامه  بيشتر معتقدندبه عبارت ديگر معلمان  .تانجام شده اس) ضعف
ضعف داشته  آموزتصوير روشن از وضعيت عاطفي دانش ارائه در ه آيين نام كمتر معتقدنده رحالي كد. تشده اس

   .تاس
آيين نامه  از مواد و تبصره هاي كيهر در مصاحبه هاي انجام شده با مديران و كارشناسان در مورد 

در  مثال. مربوط بودندآيين نامه  به صورت بنديت رخي از اين پيشنهاداب. دپيشنهاداتي براي تغيير و يا اصالح داده ش
اصالح ...  و 1- 1،3- 2 ،1- 1با ماده تطابق ندارند و بايد به صورت آيين نامه  گفته شد شماره هاي اهداف 1مورد ماده 

و فرد باشد در حالي كه در متن اصالح  آموزبايد دانش  القاعده يعل 2- 1مچنين واحد بررسي كننده در بند ه. دشون
ر مورد اين ماده پيشنهاد د. دبا اهداف سازگاري ندار صورت نياكه در ت يادگيري در كالس و مدرسه مورد نظر اس

ه طور كلي برخي معتقد بودند كه در بيان اهداف نوعي ب. دقابل ادغامن 2-5و  2- 4 ،2-2،3-2شده است كه بند هاي 
  .تمشخص اسنا 2- 7نحوه تحقق بند  مثالً .دشو يممشاهده  ليتحوحشو و 

در اين  .تمورد تاكيد مصاحبه شوندگان بوده اس ها انكامل نبودن واژگان و يا گويا نبودن د برخي موادر مورد 
واژه كاملي نيست و  "ايشان "گفته شده واژه در مورد اين ماده  .داشاره نمو 2ماده به موادي همچون  توان يممورد 
عبارت كاملي به نظر  "براي اطمينان بيشتري " 3در ماده  كههمچنان  .دهد ينمرا پوشش آيين نامه  اهداف

داراي ابهام بوده و معلوم نيست چه  "اكثريت اعضا  "عبارت  .تبيان شده اس 7مين ابهام در مورد ماده ه. درس ينم
هوم بين دو مف 9به نظر مصاحبه شوندگان در ماده . در شوراي مدرسه حق راي دارند آموزكساني براي ارتقا دانش 

 17الوه بر اين ماده ع. دو بهتر است در بخش مفاهيم و تعاريف ذكر شونروشن نيست  يبه خوبمربي و معلم تفاوت 
توضيح داده نشده آيين نامه  در " آموزشدرصد روزهاي  80 ". تنيز براي مصاحبه شوندگان داراي ابهام بوده اس
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را از نظر  "يآموزشعبارت يك يا چند سال وقفه " .تبوده اس 2ابهام ديگر در مورد همين ماده مربوط به تبصره  .تاس
در  "و پرورش استثنايي آموزش "كه تحت عنوان  نچهآ. دتعبير نمو توان يممصاحبه شوندگان به گونه هاي مختلفي 

و پرورش استثنايي يك منطقه  آموزشينكه منظور اداره ا. تپذير تلقي شده اس ريتفسنيز  آمده 18ماده  "ب"بند 
است كه تقاضاي جهش تحصيلي دارد يا سازمان مركزي  يآموزهوشي و رواني دانش  يها تيصالحتشخيص  رجعم

 " يآورو نو  آموزشمعاون  "اصطالح  21ا توجه به تشكيالت تغيير يافته وزارتي الزم است در ماده ب. ياستثناي
مين اقدام نيز ه. درفع ابهام شو"ك تحصيلي نمونه اسناد و مدار "در مورد عبارت ه مچنين در اين ماده. داصالح شو

براي مدارس  "نيز عبارت  24مچنين در مورد ماده ه. دالزم است انجام شو "ان يها دستورالعمل "در مورد عبارت 
 .نيز الزم است حذف شود "مجري 

   ارزشيابي فرايند

  ؟كدامندآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود : چهارمسؤال 
را آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود. اند دادهنظر آيين نامه  اجرايي يها تيمحدوددر مورد مديران و كارشناسان 

 23جدول  .دنسبت دات امكاناو ن و مسئوال رانيمد ا آشنايي، نو معلم نيوالد نا آشنايي ،بودن ريوقت گبه  توان يم
را نشان ي نظر نيانگيم باآيين نامه  محدوديت هاي اجراييوردم درن رايمد و كارشناسان نظر نيانگيمه سيمقا
 .دهد يم

 ينظر نيانگيم با نامه نييآ يياجرا يها تيموردمحدود در  رانيمد و كارشناسان نظر نيانگيم  سهيمقا23جدول 

 مقدارt عوامل موثر  
سطح معنی 

 داری

تفاوت با 
ميانگين 
 نظري

 ٠.١٩ ٠.٠٨ ١.٨ ويه در اجراي ارزشيابينبود وحدت ر١

 ٠.٣٢ ٠ ٣.٤ گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها وقت٢

 ٠.٥٢ ٠ ٥.٥ ها آموزان در كالس تراكم زياد دانش٣

 ٠.٥٧ ٠ ٨ كمبود امكانات و وسايل مورد نياز٤

 ٠.٥٣ ٠ ٦.٤ ناآشنايي والدين با ارزشيابي توصيفي٥

 ٠.٣٣ ٠ ٣.٨ ين با مدرسهعدم همكاري والد٦

 ٠.١٦ ٠.١٢ ١.٦ دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارها٧

 ٠.٢٣- ٠.٠٢ ٢.٤- كمبود اطالعات معلمان در رابطه با ارزشيابي توصيفي٨

 ٠.١٨- ٠.٠٨ ١.٧- كمبود اطالعات مديران در رابطه با ارزشيابي توصيفي٩

 ٠.٣٥- ٠ ٣.٢- ارزشيابي توصيفيه ركمبود اطالعات مسئوالن آموزش و پرورش در با١٠

١١

اعمال نظر شخصي معلم در ارزشيابي، به جهت عدم ثبت دقيق و مستند 
 ٠.٠٣ ٠.٧٣ ٠.٣ آموزان اطالعات و شواهد مربوط به وضعيت پيشرفت دانش

 ٠.٥٢ ٠ ٥.٧ گير بودن تنظيم پوشه كار وقت١٢

 ٠.٤٥ ٠ ٥.١ زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي براي معلم١٣

 



72 

 

 
 test value= 3)(نظري  ميانگين با رانيمد و كارشناسان نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي    

ا ت 3.2-همه گويه ها بين  tر مقادي .داز آزمون تي تك متغيره استفاده شآيين نامه  اجرايي يها تيمحدودد در مور
 يها تيمحدوددر مورد  مديران كارشناسان وارت ديگر توزيع نظر به عب. درصد معني دار بودند 5سطح ر دو بود  8.0

و يا ن فقط گويه هايي كه به كمبود اطالعات مديران و معلما. استداراي توزيع طبيعي معني داري آيين نامه  اجرايي
عواملي كه به  به عنوانا يا معني دار نبوده اند و يا انها راشاره داشته اند از نظر كارشناسان و مديران مسئوالن 

ه عبارت ديگر اين گروه معتقد به اين نبوده اند كه ب. دمربوط باشند تلقي ننموده انآيين نامه  محدوديت اجرايي
  .مسئوالن و مديران و معلمان در ارتباط با ارزشيابي توصيفي اطالعات كافي دارند و محدوديتي از اين نظر وجود ندارد

 نامه نييآ اجرايي يها تيمحدود مورد در رانيمد و كارشناسان نظر يبند رتبه  24جدول 

 ميانگين رتبه  عوامل موثر رتبه

 ٨.٦ گير بودن تنظيم پوشه كار وقت ١

 ٨.٤ ها آموزان در كالس تراكم زياد دانش ٢
 ٨.٤ كمبود امكانات و وسايل مورد نياز ٣
 ٨.٣ ناآشنايي والدين با ارزشيابي توصيفي ٤

 ٨.١ زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي براي معلم ٥
 ٧.٤ گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها وقت ٦
 ٧.٣ عدم همكاري والدين با مدرسه ٧

 ٧.٠ نبود وحدت رويه در اجراي ارزشيابي ٨
 ٦.٩ دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارها ٩

١٠ 

بي، به جهت عدم ثبت دقيق و مستند اعمال نظر شخصي معلم در ارزشيا
 ٥.٩ آموزان به وضعيت پيشرفت دانشط اطالعات و شواهد مربو

  
مورد ر د كارشناسان و مديرانتوسط ه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه     
 استدرصد معني دار  5سطح ر د 9ي آزادو درجه  95/221با مقدار خي دو برابر آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود
  24جدول 
 

جدول  .دنمونه نظر خواهي ش معلم مدارس 359از آيين نامه  اهداف اجرايي يها تيمحدودهمچنين در مورد  
  .دهد يمدرصد فراواني نظرات اين گروه را نشان 25

 
 ينظر نيانگيم باآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود مورد در نظرمعلمان نيانگيم  سهيمقا  25جدول 

 موثرعوامل 
tسطح معنی داری  مقدار 

تفاوت با ميانگين 
 نظري

 ٠.١٩- ٠.٠٠ ٣.٢- نبود وحدت رويه در اجراي ارزشيابي
 ٠.٥٣ ٠.٠٠ ١٢.٧ گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها وقت
 ٠.٦٢ ٠.٠٠ ١٣.٢ ها آموزان در كالس زياد دانش تراكم

 ٠.٣٥ ٠.٠٠ ٧.٥ كمبود امكانات و وسايل مورد نياز
 ٠.٢٨ ٠.٠٠ ٥.٩ ناآشنايي والدين با ارزشيابي توصيفي

 ٠.٠٩ ٠.٠٤ ٢.١ عدم همكاري والدين با مدرسه
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 موثرعوامل 
tسطح معنی داری  مقدار 

تفاوت با ميانگين 
 نظري

 ٠.١٣ ٠.٠١ ٢.٧ دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارها
 ٠.٣٢- ٠.٠٠ ٦.٢- ر رابطه با ارزشيابي توصيفيكمبود اطالعات معلمان د

 ٠.٣٥- ٠.٠٠ ٦.٦- كمبود اطالعات مديران در رابطه با ارزشياب توصيفي
ه كمبود اطالعات مسئوالن آموزش و پرورش در بار

 ٠.٢٣- ٠.٠٠ ٤.١- ارزشيابي توصيفي
اعمال نظر شخصي معلم در ارزشيابي، به جهت عدم 

شواهد مربوط به وضعيت  ثبت دقيق و مستند اطالعات و
 ٠.٠٩- ٠.٠٩ ١.٧- آموزان پيشرفت دانش

 ٠.٦٣ ٠.٠٠ ١٥.٧ گير بودن تنظيم پوشه كار وقت
 ٠.٤٥ ٠.٠٠ ٩.٤ زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي براي معلم

  
د در مور test value= 3)(نظري  ميانگين بامعلمان  نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي
بود  15.7تا  6.6-همه گويه ها بين  tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن از آزموآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود

به . درصد معني دار بودند 5سطح ر دهمه گويه ها ت به جز گويه اي كه به اعمال نظر شخصي معلمان اشاره داشو 
 .تداراي توزيع طبيعي معني داري اسيين نامه آ اجرايي يها تيمحدوددر مورد  معلمانعبارت ديگر توزيع نظر 

معتقد نيستند كه كمبود اطالعات مديران و مسئوالن و خود  مسئله نيامعلمان نيز همانند كارشناسان و مديران به 
فاوت ديگر معلمان با كارشناسان در ت. دنامه تلقي نمو نيامحدوديت اجرايي  توان يممعلمان از ارزشيابي توصيفي را 

مديران به وحدت رويه به عنوان  كه يدرحال .تبوده اس "وحدت رويه "در مورد آيين نامه  اجرايي يها تيمحدودبيان 
اجرايي اشاره نموده اند اما معلمان در اين مورد با كارشناسان و مديران مدارس هم عقيده  يها تيمحدوديكي از 
  .نيستند

 ينظر نيانگيم باآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود مورد در نظرمعلمان نيانگيم  سهيمقا   26جدول 

 ميانگين رتبه عوامل  رتبه

 ٩.٣ ها آموزان در كالس تراكم زياد دانش ١
 ٩.٠ گير بودن تنظيم پوشه كار وقت ٢

 ٨.٦ گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها وقت ٣
 ٨.٣ براي معلم زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي ٤
 ٧.٧ كمبود امكانات و وسايل مورد نياز ٥

 ٧.٥ ناآشنايي والدين با ارزشيابي توصيفي ٦
 ٦.٧ دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارها ٧
 ٦.٦ عدم همكاري والدين با مدرسه ٨

 يها تيمحدودمورد ر دمعلمان توسط ه فريدمن نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد آزموننتيجه     
  26جدول  استدرصد معني دار  5سطح ر د 7ي آزادو درجه  07/910با مقدار خي دو برابر آيين نامه  اجرايي
  

  انجام گرفته است؟ ينظارت كافآيين نامه  نهيبه ياجرا يآيا برا : پنجمسؤال 
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آنان  زا. ددر نظر گرفته شدنم معل 359مدرسه و  نفر كارشناس و مدير 95سؤال براي پاسخگويي به اين    
در سال تحصيلي آيين نامه  يي كه توسط مسئولين رده باالتر از چگونگي اجرايدهايبازدشد تا در مورد تعداد  خواسته

ارشناسان و مديران در مورد بازديدهاي مسئولين استان و وزارت و معلمان ك. داظهار نظر كنن ،آمدهه عمل ب 91- 92
  .اند داشتهرا  نظرهاو استان و وزارت اين اظهار ه مورد بازديد هاي مسئولين منطقدر 

  
  يآموزش منطقه از استان مسئولين ديبازد دفعات 27جدول 

  درصد تراكمي   درصد مطلق  درصد فراواني 

 24.21 24.21 24.21 23 چيه

 38.95 14.74 14.74 14 يك بار

 64.21 25.26 25.26 24 دو بار

 100.00 35.79 35.79 34 سه يا بيشتر

  100.00 100.00 95 جمع

  

 يآموزش منطقه از وزارت مسئولين ديبازد دفعات28جدول 

   درصد تراكمي     درصد مطلق    درصد  فراواني    

 75.79 75.79 75.79 72  چيه 

 93.68 17.89 17.89 17 يك بار  

 98.95 5.26 5.26 5 دو بار  

 100.00 1.05 1.05 1 سه يا بيشتر  

 100.00 100.00 95  جمع 

  
 91-92كه در سال تحصيلي  اند داشتهاظهار س درصد كارشناسان و مديران مدار 24ه بر اساس نتايج حاصل   

ها  آن در صد 76تنها حدود ت؛ و سادارات كل از منطقه يا مدارس هيچ بازديدي به عمل نيامده ان توسط مسئولي
ن وضعيت در مورد اي.  27جدول اند نمودهبازديد ه بار از منطقه يا مدرس 3تا  1كه مسئولين بين  اند داشتهاعالم 

در  اند هداشتدرصد پاسخ دهندگان اظهار  76ه آمدبر اساس نتايج به دست  .تبازديد هاي وزارتي به مراتب بيشتر اس
  .28جدول ها بازديدي به عمل نيامده است توسط مسئولين وزارت از منطقه آن 91-92سال تحصيلي 

  منطقه و يا وزارت پرسش شد ،توسط مسئولين استان آمدهمعلم نيز در مورد تعداد بازديدهاي به عمل  359ز ا
  مدرسه از منطقه مسئولين ديدباز دفعات29جدول 

   درصد تراكمي     درصد مطلق    درصد  فراواني    

 31.75 31.75 31.75 114 هيچ  

 53.76 22.01 22.01 79 يك بار  

 70.75 16.99 16.99 61  دو بار 

 100.00 29.25 29.25 105 سه و بيشتر  

 100.00 100.00 359  جمع 
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توسط  91-92كه در سال تحصيلي  اند داشتهاظهار س درصد معلمان مدار 32ه بر اساس نتايج حاصل   
بار بازديد به ترتيب بيشترين  2و  1و  3ه هيچ بازديدي به عمل نيامده است در حالي كس منطقه از مدارن مسئولي
  .29جدول تمنطقه از مدارس صورت گرفته اسن بوده كه توسط مسئولي ييدهايبازددفعات 

  مدرسه از استان مسئولين  ديبازد دفعات30جدول 

   درصد تراكمي     درصد مطلق    درصد  فراواني    

  60.45        60.45        60.45       217 هيچ  

  83.84        23.40        23.40       84 يك بار  

  97.21        13.37        13.37       48  دو بار 

  100.00      2.79          2.79         10 سه و بيشتر  

    100.00      100.00     359  جمع 

  
كه هيچ بازديدي توسط مسئولين استان در سال  اند نمودهدرصد معلمان اظهار  60در سطح استاني نيز     
بار  2و  بار 1د درص 13درصد و  24ر اين ميان د. تنيامده اس به عملها  آن از مدرسه و كالس 91-92تحصيلي 

  .30جدول اند نمودهبازديد را اعالم 
 مدرسه از وزارت مسئولين ديبازد دفعات31جدول 

   درصد تراكمي     درصد مطلق    درصد  فراواني    

  81.89        81.89        81.89       294 هيچ  

  96.94        15.04        15.04       54 يك بار  

  98.89        1.95          1.95         7  دو بار 

  100.00      1.11          1.11         4 سه و بيشتر  

    100.00      100.00     359  جمع 

  
كه هيچ بازديدي توسط مسئولين وزارت در سال  اند نمودهمعلمان اظهار  درصد 82در سطح وزارتي نيز      
مسئولين  اند نمودهاعالم د درص 15ر اين ميان د. تبه عمل نيامده اسها  آن از مدرسه و كالس 91-92تحصيلي 

كه بازديد هاي  دهد يمو كارشناسان نشان  مقايسه نظر مديران .31جدول اند نمودهبازديد  شان مدرسهاز  بار 1وزارت 
در سطح مدرسه بيشتر به سطح اداري و دفاتر مدارس محدود شده و كارشناساني كه از استان و يا حتي ه انجام شد

مورد بررسي و مشاهده  را يفيتوصو ارزشيابي  اند شدهكمتر در كالس درس حاضر  اند شدهوزارت در مدارس حاضر 
   اند دادهقرار 
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  رزشيابي بروندادا

  ؟استتحقق يافته آيين نامه  تا چه اندازه اهداف : ششمسؤال 
از آيين نامه  يي بودند كه براي تعيين ميزان تحقق اهدافها گروهمعلم  359كارشناس و مدير مدرسه و  95

 و مديران نظر ازنامه  آيين اهداف تحقق ميزان يفراوان صد در. طريق پاسخگويي به دو پرسشنامه در نظر گرفته شدند
  .تاس آمده32جدول در  كارشناسان

 ينظر نيانگيم باآيين نامه  اهداف تحقق ميزان مورد در كارشناسان و مديران نظر نيانگيم  سهيمقا  32جدول 

سطح   مقدارt نامه نييآاهداف 
 معنی داری

تفاوت 
با ميانگين 

 رينظ

 ٠.٠٥ ٠.٤٧ ٠.٧ يادگيري ارتقا يافته- فرايند ياددهي
 ٠.٣٩ ٠.٠٠ ٥.٢ آموز تعامل ايجاد شده بين معلم و دانش

 ٠.٠٨ ٠.٢٨ ١.١ آموزان شناسايي شده استعداد دانش
 ٠.١٢ ٠.١٢ ١.٦ آموزان پرورش يافته استعداد دانش
 ٠.١٦ ٠.٠٥ ١.٩ آموز در نظر گرفته شده عاليق دانش

 ٠.٠٠ ١.٠٠ ٠.٠ به رشد متعادل رسيده آموز دانش
 ٠.٢٢ ٠.٠١ ٢.٧ آموز رشد يافته شخصيت دانش

 ٠.٢٨ ٠.٠٠ ٣.٥ اند شدهاولياء از روند پيشرفت فرزند اگاه 
 ٠.٠٦- ٠.٤٧ ٠.٧- مشاركت اولياء در امور مدرسه جلب شده

 ٠.١٤- ٠.١٤ ١.٥- آموز تقويت شده انگيزه دانش
 ٠.٠٨ ٠.٣٠ ١.١ آموز شكوفا شده خالقيت دانش

 ٠.٠٤- ٠.٥٩ ٠.٥- شده آورآموز نو  دانش
 ٠.٠٥ ٠.٥١ ٠.٧ آموز به مهارت خود ارزيابي مجهز شده دانش

 ٠.٠١- ٠.٩١ ٠.١- ارتقا به پايه باالتر اطمينان بخش تر شده
 ٠.٠٠ ١.٠٠ ٠.٠ آموزشي و تربيتي اصالح شده است يها روش

 
در  test value= 2)(نظري  ميانگين مديران و كارشناسان با نظر نميانگي تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي

د بو 5.2 تا 1.5-همه گويه ها بين  tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن از آزموآيين نامه  ميزان تحقق اهدافد مور
ها اهدافي چون ه نظراين دو گروه تنب. دو بقيه گويه ها معني دار نبودندرصد معني دار  5سطح ر گويه د 4و تنها 

 "ز آمو شخصيت دانشرشد "، " آموز عاليق دانشن در نظر گرفته شد" ،" آموز تعامل بين معلم و دانشايجاد "
تحقق يافته اند و در مورد اهداف ديگر ميزان تحقق اهداف را مطلوب  " انولياء از روند پيشرفت فرزنداگاهي ا"و

 .دندانسته ان

آيين نامه  مدارس و كارشناسان در مورد تحقق اهداف رانينظر مدودي بين نتايج نشان داد كه تا حدهمچنين 
مستقل انجام شد  براي گروه هاي tن آزموبراي تعيين چگونگي اين تفاوت بين نظرات اين دو گروه . تفاوت وجود دارد

در مورد ميزان تحقق  اداراتسه با كارشناسان بودن نظر مديران مدارس در مقاي تر مثبتنتايج حاكي از . 33جدول 
  .اهداف بود
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 نامه نييآمقايسه نظر مديران مدارس و كارشناسان در مورد تحقق اهداف  33جدول 

 تعداد سمت
ميانگي

 ن
سطح 
 tمقدار  معنی داری

نظر كلي كارشناس و مدير در مورد تحقق اهداف
 

كارشنا
 ٢٧.٠٣ ٣١.٠٠ س

 
٠.٠٠ 

 
-٣.٢٩ 

٦٤.٠٠٣٣.٢٠ مدير

  
   .بررسي شدآيين نامه  گروه دوم معلمان بودند كه نظرشان در مورد ميزان تحقق اهداف 

 ينظر نيانگيم باآيين نامه  اهداف تحقق ميزان مورد در معلمان  نظر نيانگيم  سهيمقا  34جدول 

سطح معنی   مقدارt نامه نييآاهداف 
 داری

تفاوت با ميانگين 
 نظري

 ٠.٠٤ ٠.٣٥ ٠.٩ يادگيري ارتقا يافته- فرايند ياددهي
 ٠.٤٧ ٠.٠٠ ١٢.٦ آموز تعامل ايجاد شده بين معلم و دانش

 ٠.٢٧ ٠.٠٠ ٧.٠ آموزان شناسايي شده استعداد دانش
 ٠.١٣ ٠.٠٠ ٣.٤ آموزان پرورش يافته استعداد دانش
 ٠.١٦ ٠.٠٠ ٤.٢ آموز در نظر گرفته شده عاليق دانش

 ٠.٠٥ ٠.٢٣ ١.٢ آموز به رشد متعادل رسيده دانش
 ٠.٣٥ ٠.٠٠ ٩.٠ آموز رشد يافته شخصيت دانش

 ٠.٢٥ ٠.٠٠ ٦.٠ اند شده آگاهاولياء از روند پيشرفت فرزند 
 ٠.١٨ ٠.٠٠ ٤.٤ مشاركت اولياء در امور مدرسه جلب شده

 ٠.٠٦ ٠.١٨ ١.٤ آموز تقويت شده انگيزه دانش
 ٠.١٨ ٠.٠٠ ٤.٦ آموز شكوفا شده ت دانشخالقي
 ٠.٠١- ٠.٨٤ ٠.٢- شده آورآموز نو  دانش
 ٠.٠١ ٠.٨٩ ٠.١ آموز به مهارت خود ارزيابي مجهز شده دانش

 ٠.٠١- ٠.٨٦ ٠.٢- ارتقا به پايه باالتر اطمينان بخش تر شده
 ٠.٠٧- ٠.٠٩ ١.٧- آموزشي و تربيتي اصالح شده است هاي روش

ميزان د در مور test value= 2)(نظري  ميانگين بامعلمان  نظر ميانگين معناداري  تفاوت سطح تعيين براي
ه گوي 9و د بو 12.6ا ت 1.7-همه گويه ها بين  tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن از آزموآيين نامه  تحقق اهداف

  . 34جدول درصد معني دار بود 5سطح ر د
  

پيش بيني شده و آنچه عمالً اجرا آيين نامه  آيا بين آنچه در: هفتمل سؤا  
  وجود دارد؟ انطباقشده 
  

مصوبه هفتصد و نود و ) ارزشيابي توصيفي(ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي آيين نامه       
 -ارزشيابي تحصيلي  گانه هفتهداف ا 1ماده . تبصره دارد 13ماده و  24جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش  نيسوم

به صورت تكويني كه تربيتي در دوره ابتدايي  - ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به تعريف  2ماده  تربيتي در دوره ابتدايي،
هاي  ارزشيابي معلم و مربي با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله آزمونشيوه ه در اين ك دارد يمپرداخته و بيان 
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داخل و خارج از كالس  يها تيپوشه، مشاهدات، درس پژوهي و پروژه، اطالعات الزم را در زمينه فعال عملكردي، كار
تا بازخورد به موقع و  كند ياعم از فردي يا گروهي جمع آوري مآموزان  و مدرسه و مراكز مكمل مدرسه از دانش

آيين  ي وقت و نظارت بر اجرايآورو نو  آموزشبه وظايف معاونت  24تا  21ماده هاي . مناسب را به ايشان ارائه نمايد
  .اشاره داردآيين نامه  و تاييد و تصويبآيين نامه  و وظيفه وزارت براي تهيه گزارش ارزشيابينامه 

پوشه كار و پرونده (س دو سند موجود در مداراز داده هاي جمع اوري شده  سؤالبراي پاسخ گويي به اين 
  .داستفاده ش )يتحصيل

بت شده ناشي از مشاهده ث يمفاد هر ماده و تبصره يا تبصره هاي ان، داده ها آوردنن بخش ضمن در اي    
مطلوبيت  مالك. شود يمبيان آموزان  دانشي ها پروندهبت شده ناشي از مشاهده ث يداده هاو سپس پوشه كار ها و 

درصد  60انچه عملكرد برابر يا بيشتر از ه عبارت ديگر چنب. تدرصد بوده اس 60 )هآيين نام انطباق با(عملكرد مدارس 
. عملكرد اشاره شده استآن  صورت نگرفته است و فقط به مطلوب بودنآن  بوده بحث در موردآيين نامه  مطابق مفاد

تعيين كند ضعف  مثالًطرح به دنبال بررسي كنجكاوانه تر رفته تا ت درصد بوده اس 60عملكرد كمتر از چنانچه 
  .استمتفاوت بوده . ..و ام استان و يا كدام جنسيت عملكرد در مورد كد

  كارها بررسي پوشه: الف 
  :كند يمين ماده چنين بيان ا. تاسآن  2ماده شماره آيين نامه  ماده نيتر مهمشايد بتوان گفت 

  
ابتدايي به صورت تكويني در طول سال  دورهتربيتي در  - ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  - 2ماده 

در اين ارزشيابي معلم و مربي با استفاده . رديپذ يمدرسي هر پايه انجام  برنامهاهداف تحصيلي بر اساس 
هاي عملكردي، كار پوشه، مشاهدات، درس پژوهي و پروژه، اطالعات  از ابزارهاي مختلف از جمله آزمون

موزان آ داخل و خارج از كالس و مدرسه و مراكز مكمل مدرسه از دانش يها تيفعالالزم را در زمينه 
  .تا بازخورد به موقع و مناسب را به ايشان ارائه نمايد كند يماعم از فردي يا گروهي جمع آوري 

  
و  ها پرسشنامه ييي كه از طريق بررسي پرونده هاي تحصيلي و نيز اجراها داده يگرد آورمرحله ن در پايا

ن كارشناسان و مديرا ،ي شده بودآوره جمع با مديران مدارس و كارشناسان ادارات نمونه گيري شد ها مصاحبهاجراي 
يي كه در ارزشيابي توصيفي به ابزارها نيتر مهممعتقد بودند يكي از و پرورش  آموزشابتدايي وزارت  آموزشمعاونت 

 دپيشنهاد دادنبنابراين  .، پوشه كار استدست آوردشواهد بيشتري براي نتيجه گيري به  توان يمآن  و از رود يمكار 
در برخي از آموزان  دانشر پوشه كا يتعداد ،به منظور پاسخ گويي به سواالت تحقيقبيشتر داوري اطالعات گربراي 
و به همراه اين اقدام با تعدادي معلم نيز مصاحبه به عمل د اجرا شده بررسي شو ها انطرح در  قبالًيي كه ها استان

)  92- 93( رفت و اين مرحله از كار در سال تحصيلي بعد اين پيشنهاد مورد تاييد ناظر محترم طرح قرار گ ها ان .ديآ
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مراجعه آموزان  هاي دانش پوشه كاره براي بررسي چگونگي اجراي اين ماده در مدارس الزم بود بپژوهش . اجرا شد
 شفرايند يادگيري دان توان يو با توجه به آنها ماست ه زمانمند ك ميدان يم مجموعه اي از اسنادرا  پوشه كار. دشو

و ويترين نيست نوعي ارزشيابي مستمر مانند حلقه هاي زنجير مساوي با نمره  پوشه كار . تحليل كردا رآموزان 
تحليل فرايند يادگيري  پوشه كار هدف .شود تيريمدآموزان  خود دانش لهيبه وس تواند يم كه باشد يمتصل به هم م

دانش آموزي؛  يها ؛ مهارتها قيات والدين؛ تشومشخصات دانش آموزي؛ نظربرخي معتقدند  .تاسو كمك به آن 
مداركي ها؛ روزنامه هاي ديواري  منزل؛ دست ساخته يها ؛ آزمونها قيآزمايش؛ تحق يها تكاليف دانش آموز؛ گزارش

در صورت و البته  رديگ يمدر آن قرار با توجه به ضعف و قدرت دانش آموز و تالش؛ پيشرفت و نتايج مثبت است كه 
ها  گردهمايي سر گروه هاي شيمي استان :33حسني. (دور ريخترا آن  موجود درمدارك قبلي  توان يف متحقق اهدا

  ).شيمي  رخانهيدر دب
بوشهر و  ،به سه استان فارس 92- 93در دي ماه سال تحصيلي آموزان  هاي دانش پوشه كار يبراي بررس

بررسي  ها استانمنطقه اين  10مدرسه ابتدايي در  17ر د كارپوشه  380تعداد  جمعاًو  دشرقي مراجعه ش جانيآذربا
 35جدول  .دش

  
 تيجنس و يليتحص يها هيپا و مناطق در ها نمونه يفراوان35جدول 

 منطقه

 53 شيراز 1ناحيه 

 51 بوشهر

 50 برازجان

 47 ارژن

 39 اهر

 37 دير

 34 زشيرا 2ناحيه 

 23 هريس

 23 شادباد مشايخ

 23 كندرود

 380 جمع

 جنسيت

 185 پسرانه

 172 دخترانه

 23 چند پايه مختلط

 380 جمع

پايه 
 تحصيلي

 82 اول

 76 دوم

 75 سوم

 76 چهارم

 71 پنجم

 380 جمع

                                                
 

٣٣ قابل باز يابی در   http://mazchem.blogfa.com/post-١٠٧.aspx 
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درصد بقيه به بوشهر  36ارس و درصد به ف 34 ،شرقي جانيآذربابه استان  ها نمونهدر صد  30حدود  نيبنابرا
 6درصد مربوط به مدارس دخترانه و  46مربوط به مدارس پسرانه و  ها پروندهدر صد  48همچنين . اختصاص يافت

آموزان  ز نظر پايه تحصيلي نيز بيشترين پرونده مربوط به دانشا. تدرصد به مدارس مختلط چند پايه تعلق داشته اس
نتايج اوليه نشان داد كه ...ت وده اسب) ددرص 18(پايه پنجم آموزان  ن مربوط به دانشو كمتري) درصد 21(پايه اول 

  .بودندر پوشه كا يدارا آموزدانش  380همه 
  

زير  مؤلفه 6در  ها كار پوشهدر مورد محتوا و شكل  ها يبررسنتايج آيين نامه  2با توجه به مفاد ماده در اين بخش 
  .شود يمارائه 

 وشه كارهاپ يي شكلها يژگيو .1

 ي عملكرديها آزمون .2

 بازخوردها .3

 خودسنجي .4

 همسال سنجي .5

 يآموزپروژه هاي دانش  .6

 پوشه كارها يشكل يها يژگيو1.
نتيجه بررسي در اين زمينه در  .داي در نظر گرفته ش انهگ 7 يها شاخص پوشه كارم براي بررسي چگونگي تنظي

  است  آمده36جدول 
 پوشه كارها  يشكل تيوضع يفراوان36جدول 

 خير  ناقص  كامل  گويه ها

 9.7 23.4 66.8  وجود دارد پوشه كار ي مشخصات دانش آموز بر روي جلد و شيرازه

 61.8 11.8 26.3  فهرست محتوا دارد پوشه كار 

 63.4 5.5 31.1  دارد نمون برگ شرح حال دانش آموز را پوشه كار 

 35.3 39.7 25.0  رعايت شده است پوشه كارر انضباط در چينش شواهد و ابزار دنظم و 

 6.8 43.7  49.5  محتوا، انتخاب شده است مناسب پوشه كارع ظاهر و نو

 40.0 19.2 40.8  هدفمند تكميل شده است ها به صورت منطقي و ها و نمون برگ فرم

 46.3 25.5 28.2  هست داراي يك سير منطقي مناسب پوشه كارر شواهد موجود د

بر آموزان  مدارس در مورد نوشتن مشخصات دانش) درصد 60نقطه برش (نتايج تنها بيانگر عملكرد مطلوب    
نظم و انضباط در  مثالً(شاخص ديگر يا به صورت ناقص عمل شده  6در حالي كه در مورد ت س پوشه كارها يرو

 مثالً(نامطلوب عمل شده است ا و ي) پوشه كارر د موجود دچينش شواهد و ابزار و يا سير منطقي داشتن شواه
به عبارت بهتر ترتيب عمل كرد مطلوب تا نامطلوب مدارس .)نداشت آموزفهرست محتوا داشتن و يا شرح حال دانش 

  .تاس آمده 37ل جدوبه صورتي است كه در  پوشه كارها يدر مورد شكل و تنظيم محتوا
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 پوشه كارها  ساختار مورد در مدارس مطلوب عملكرد بيترت  37ل جدو

  پوشه كار ي رازهيوجود مشخصات دانش آموز بر روي جلد و ش

 محتوابا  پوشه كارع ظاهر و نوبودن انتخاب مناسب 

 ها  ها و نمون برگ فرمبودن منطقي و هدفمند 

 ابزارها  نظم و انضباط در چينش شواهد و 

 پوشه كارر شواهد موجود د داشتنسير منطقي 

  پوشه كارن داشتفهرست محتوا 

  پوشه كارر دشرح حال دانش آموز موجود بودن 

  

   پوشه كارها يهاي ظاهر يژگيوبرخي شواهد در مورد 
  هست هم تكاليف حاوير پوشه كا  .1

  داشت وجود آن در معمولي پراكنده آزمون چند فقط و نبود مرسوم پوشه كار  .2

 شده نوشته گونه نيا اي خالصه آن پايين در كه بودند ثابت چارچوب يك داراي باًُيتقر پوشه كار يها برگه .3
  آموز دانش ارزيابير آموزگا ارزيابي بود

 بوده شيك هاي نمونه از استفاده و آنها شكل بودن يكسان مدارس از تعدادي هاي پوشه كار يها يژگيو از .4
  است

  كالسي -2 اي مدرسه -1دارند ر پوشه كاو دآموزان  دانشها  كالسي از برخ در .5

  كنند ينم بايگاني سال طول را دره كوتا يها آزمون وليه شد بايگاني ها آزمون ماهانه صورت به .6
 باشد داشته شواهدي كه ندارد مطلبي در روي تكاليف وجود

  ي عملكرديها آزمون.2
  

پوشه  يو مشاهده محتوا ي عملكرديها آزمونچگونگي تهيه و اجراي  ي بررسيبرابر اساس طرح تهيه شده 
يي كه از ابتداي سال ها آزمونبتدا تعداد ا. آمديي در نظر گرفته شد كه در ادامه گزارش خواهد ها مالك كارها

و اجرا  تهيه آموزهر دانش م رياضي و علو ،و براي دروس فارسي و دي آذر آبان، ،و در ماه هاي مهر 93-92تحصيلي 
  .دهد يمرا نشان  ها آزمونفراواني اين 38جدول . شد يمشده شمارش 

 

 منتخب مدارس در يليتحص سال اول ماهه چهار در شده اجرا يها آزمون يفراوان  38جدول 

 جمع علوم رياضي فارسي تعداد آزمون

 1317 372 506 439 مهر

 1727 526 573 628 انآب

 1619 526 468 625 آذر

 1400 388 462 550 دي

 6063 1812 2009 2242 جمع
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 6063 جمعاًدر مدارس منتخب  92- 93ماهه اول سال تحصيلي  در چهاركه  شود يمبدين ترتيب مالحظه     

مچنين ه. تاجرا شده اسعلوم و رياضي تهيه و  ،به ترتيب بيشتر در درس فارسي آموزدانش  380براي  آزمون
را  ها آزموناينكه محتواي اين . تدي تهيه و اجرا شده اس آذر و آبان، ،مهربه ترتيب بيشتر در ماه هاي  ها آزمون

ي ها آزمونراي قضاوت بهتر در مورد محتواي ب. آمداز نوع عملكردي دانست يا نه در ادامه گزارش خواهد  توان يم
 آزموناصول و راهنماي عملي گام به گام ساخت و تهيه «كتاب ز با استفاده امالك  9اجرا شده توسط معلمان 

پيش بيني و استفاده ) 1391،خوش خلق (»عملكرد با تاكيد بر يافته هاي پژوهشي و مباني يادگيري سازنده گرايي
  . 39جدول دش

 كارها پوشه  در موجود يها آزمون يفيك تيعوض يكل درصد فيتوص  39جدول 

 خير بلي
 80.8 19.2 دانش آموز را به استفاده كردن از دانش در زندگي واقعي وادار كرده است

 81.1 18.9 دانش آموز را به نشان دادن عملكرد بر انگيخته است

 88.2 11.8 هاي عملكرد داراي افعال تركيبي هستند هاي يادگيري آزمون هدف

 89.2 10.8 كنند دانش آموز را به نتيجه گيري راهنمايي مي

 67.9 32.1 هاي عملكردي داراي راهنماي توصيف عملكرد هستند؟ آزمون ي مسئلهبافت يا 

 88.9 11.1 هاي عملكردي داراي راهنماي توصيف خود سنجي دانش آموز هستند؟ آزمون ي مسئلهبافت يا 

 89.2 10.8 دي داراي دستورالعمل اجراي تكليف هستند؟هاي عملكر آزمون ي مسئلهبافت يا 

 91.3 8.7 هايي براي اندازه گيري عملكرد هستند؟ هاي عملكردي داراي نشانه آزمون ي مسئلهبافت يا 

 92.4 7.6 هاي عملكردي داراي راهنماي توصيف خود سنجي دانش آموز هستند؟ آزمون ي مسئلهبافت يا 

 
مالحظه . گانه پيشنهادي خوش خلق باشند 9عملكردي داراي ويژگي هاي  يها آزمونانتظار مي رفت كه 

 .تموجود در پوشه كار ها در حد مطلوبي رعايت نشده اس يها آزمونمالك پيش گفته در  9كه هيچ يك از  شود يم
انها در  .اند نمودهمداد كاغذي استفاده  يها آزمونمعلمان بيشتر از نشان داد كه  كارهابررسي پوشه همچنين 
 هرا اينگونمدادي كاغذي  آزموندليل استفاده بيشتر از  نيتر عمدهداشتند  كارهاكه حين بررسي پوشه  ييها مصاحبه

   .دان نمودهبيان 
   آن آسان تهيه .1
   كاغذي مدادي جز به هايي روش بانداشتن  آشنايي .2
     فرزندانشان ضعف نقاط بااولياء  تر ملموس آشنايي .3
  دادن پاسخ درآموزان  دانشبودن  تر راحت .4
  تصحيحراحت تر بودن  .5

ماه ابتداي  4در . ي قابل توجه بودآموزي عملكردي و پروژه هاي دانش ها آزموني كمي ها يبررسنتايج       
پوشه ن مچنين در ايه. دمشاهده شه نمون آموزدانش  380 پوشه كارر د آزمون 6063 جمعاً 92- 93 يليتحصسال 
تكاليفي بودند كه يا  عموماً ها پروژهاين  .دنمو اطالق توان يماشت كه به انها واژه پروژه را سند وجود د 1022 كارها

در آموزان  انجام شده بودند و يا برخي موارد تكاليف عملي بودند كه دانش در كالس يا به صورت فردي يا گروهي
ي تحقيق عملي مربوط به ها تيفعال ها پروژهرخي از اين ب. دمنزل به صورت فردي و يا با كمك اوليا انجام داده بودن
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داده  آموزشبراي يافتن حروف تازه ه كار بر روي بريده روز نام مثالً(و يا درس فارسي ) كاشت لوبيا مثالً(درس علوم 
 . اند بوده )اه ياولشده به كالس 

 

 بازخوردها.3
نيز بازخورد والدين به معلمين قضاوت  وآموزان  چنانچه بخواهيم در مورد كميت باز خوردهاي معلمين به دانش

معلمان ) پروژه 1022و  آزمون 6063شامل (آموزان  فعاليت دانش 7085گفت كه در مقابل  توان يمكنيم چنين 
 02/1 حدود) هو يا هر پروژ آزمونر ه(ت يعني در مقابل هر فعالي. اند دادهآموزان  بازخورد به دانش 7196جمعاً 

علوم  ،اجرا شده در سه درس فارسي يها آزمونلبته بايد اين نكته را از نظر دور نداشت كه ا .تبازخورد داده شده اس
يا هر پروژه  آزمونبراي هر  02/1و ميانگين  اند بوده سؤالداراي تعدادي  ها آزمونيك از اين  هرو  اند بودهو رياضي 

چرا كه  .اند ندادهرا معلمان باز خوردي ه يا پروژ ها آزمونميزان قابل قبولي نيست و اين بدان معني است كه برخي از 
فراواني تعداد بازخورد هاي معلمان   40جدول .معلمان باز خورد داده بودند سؤالبه بيش از يك  ها آزموندر برخي از 

         .دهد يمرا نشان 

 
 يليتحص سال يابتدا ماهه 4 در يآموز دانش يها پروژه و شده اجرا يها آزمون درآموزان  دانش عملكرد به مانمعل بازخورد يفراوان  40جدول 

دانش هر تعداد بازخورد به 
 آموز

دانش د تعدا
 آموز

جمع باز 
 خو ردها

 درصد
درصد 
فراواني 
 مطلق

فراواني 
 تجمعي

11 ٢.٤ ٢.٤ ٢.٤ ٩٩ ٩ 

12 ٤.٢ ١.٨ ١.٨ ٨٤ ٧ 

13 ٦.٦ ٢.٤ ٢.٤ ١١٧ ٩ 

14 ١٠.٠ ٣.٤ ٣.٤ ١٨٢ ١٣ 

15 ٢٠.٣ ١٠.٣ ١٠.٣ ٥٨٥ ٣٩ 

16 ٢٠.٥ ٠.٣ ٠.٣ ١٦ ١ 

17 ٣٢.٦ ١٢.١ ١٢.١ ٧٨٢ ٤٦ 

18 ٤٢.٦ ١٠.٠ ١٠.٠ ٦٨٤ ٣٨ 

19 ٤٧.٩ ٥.٣ ٥.٣ ٣٨٠ ٢٠ 

20 ٦١.٨ ١٣.٩ ١٣.٩ ١٠٦٠ ٥٣ 

21 ٧٤.٧ ١٢.٩ ١٢.٩ ١٠٢٩ ٤٩ 

22 ٨٦.٣ ١١.٦ ١١.٦ ٩٦٨ ٤٤ 

23 ٩٦.٦ ١٠.٣ ١٠.٣ ٨٩٧ ٣٩ 

24 ٩٩.٧ ٣.٢ ٣.٢ ٢٨٨ ١٢ 

25 ١٠٠.٠ ٠.٣ ٠.٣ ٢٥ ١ 

 ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ٧١٩٦ ٣٨٠ جمع

 
 9به  ثالًم. تمتغير بوده اس 25بين  11 آموزدانش هر كتبي به عملكرد د كه تعداد باز خور شود يممالحظه 

باز  25 آموزدانش  1ي كتبي و يا پروژه داده شده و به ها آزموني او اعم از ها تيفعالبازخورد در كل  11 آموزدانش 
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ز سوي ا. تبوده اس 7196 آموزدانش  380جموع تعداد كل بازخورد هاي داده شده به خورد داده شده است و در م
  . 41جدول دديگر فراواني بازخورد معلمان به والدين نيز بررسي ش

 نيوالد به معلمان يكتب يها بازخورد يفراوان  41جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصدبازخوردهاجمع   فراواني  به والدين هداده شد تعداد بازخورد

٦٨.٤٢ ٦٨.٤٢ ٦٨.٤٢ ٠ ٢٦٠ ٠ 
٩٣.١٦ ٢٤.٧٤ ٢٤.٧٤ ٩٤ ٩٤ ١ 
٩٨.٩٥ ٥.٧٩ ٥.٧٩ ٤٤ ٢٢ ٢ 
١٠٠.٠٠ ١.٠٥ ١.٠٥ ١٢ ٤ ٣ 
 ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٥٠ ٣٨٠ جمع

  
به والدين د بازخور 150 جمعاًنمونه زان آمو دانش پوشه كارر ماهه اول سال تحصيلي د 4بدين ترتيب در طول 

ه عبارت ديگر هر ولي ب. تبوده اسصفر ن و كمترين ا 3كه بيشترين تعداد باز خورد كتبي به اوليا . داده شده است
لبته بايد گفت كه اين تعداد ا. تبازخورد كتبي دريافت نموده اس 4/0ماه به طور متوسط  4در طول  آموزدانش 

ر معني كه د نيو بد اند بودهدرصد انها دختر و بقيه پسر  56بوده است كه  آموزدانش  120ط به بازخورد فقط مربو
  .تاثري از بازخورد كتبي ديده نشده اسآموزان  بقيه دانش پوشه كار

شفاهي هستند و باز خورد هاي كتبي  ،بخش زيادي از باز خورد هاي كالسي اصوالًبايد به ياد داشته باشيم كه  
و مستند ت در اين جا بررسي ما به باز خورد هاي كتبي معلمان بيشتر مربوط اس .دي خاصي كاربرد دارنها انزمتنها 
و نيز تعيين ميزان انطباق  ها آزمونراي تحليل بيشتر محتواي ب. تنمونه بوده اسآموزان  دانش پوشه كار هم

صول و راهنماي عملي تهيه و ارايه ا«ن با عنواكه در كتاب خود  اصل 10ي مناسب از ها مالكبا ن ي معلمابازخوردها
پوشه  يپيشنهاد نموده استفاده شد و محتوا ) 1391( خوش خلق توسط » سباز خورد هاي توصيفي در كالس در

  .نمونه بررسي گرديدآموزان  دانش كار
 

  زمان لاص 1.3
با  كار نياراي ب. تطي شده اس مانمقدار زكه بين عملكرد يادگيرنده و بازخورد معلم چه  دارد يماين اصل بيان 
بر اساس يك مقياس چهار درجه اي مشاهده كننده قضاوت نمود كه اين  پوشه كارهار د آزمونمشاهده برگه هاي 

روز  4تا  1و بازخوردي كه معلم داده بين  )هيا پروژ زمونآ(چنانچه فاصله انجام كار  .تفاصله زماني چگونه بوده اس
هفته تا  1ز بيش اچنانچه  ،"اندك باًيتقر "فاصله زمانيد هفته بو 1روز تا  5نانچه بين ، چ"دكزماني ان"بوده فاصله 

اين كار فقط در  .دش يمقضاوت " زياد"ه هفت 2از  شتريبو فاصله زماني  "زياد  نسبتاً " شد يمبازخورد داده ه هفت 2
درصد 43جدول و  42جدول .تد وجود داشته اسمورد اسنادي انجام شد كه بر روي انها تاريخ اجرا و تاريخ بازخور

  .دهد يمبا بازخورد معلمان را به تفكيك جنسيت و پايه هاي تحصيلي نشان  آموز دانشفراواني فاصله عملكرد 
 معلمان بازخورد و عملكرد نيب يزمان فاصله يچگونگ يفراوان درصد   42جدول 

 
 

 فاصله زماني بين عملكرد و بازخورد

 تقريباً اندك بوده اندك بوده

 100 8.1 91.9 پسرانه

 100 9.9 90.1 دخترانه
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 100 100.0  چند پايه مختلط

91.6 8.4 100 

 يليتحص هيپا كيتفك به معلم بازخورد با آموز دانش عملكرد نيب يفراوان صد در   43جدول 

پايه 
 تحصيلي

  

 فاصله زماني بين عملكرد و بازخورد

 تقريباً اندك بوده اندك بوده

 100 6.1 93.9 اول

 100 18.4 81.6 دوم

 100 13.3 86.7 سوم

 100 100.0 چهارم

 100 4.2 95.8 پنجم

 100 8.4 91.6 جمع

 
  :اند بودهچنين  بازخوردهابرخي شواهد در مورد زمان 

  است بوده بيشتر رياضي موردر د ولي اندك باًُيتقر فارسي يها آزمون مورد در بازخورد و عملكرد بين فاصله .1

  بود بازخورد تاريخ فاقد خو ردها بازبرخي  .2

 است  آزموناينكه تاريخ بازخورد قبل از تاريخ  مثالً است نشده خاصي دقت زمان خصوص در .3

  داصل نوع بازخور 2.3 
 عمالً كهآن  ر اين مورد به دليلد. دكنن يمشفاهي و نمايشي تقسيم  ،دسته كتبيه به س معموالًرا  بازخوردهانوع 

ي كتبي بررسي و بازخوردهاوضعيت  صرفاًبنابراين  ،نبود پوشه كارهار امكان ثبت بازخورد هاي شفاهي و نمايشي د
  .دهد يمفراواني استفاده معلمان از باز خورد كتبي را نشان  در صد44جدول . دقضاوت ش

  
 پوشه كارها در صد فراواني ميزان استفاده معلمان از باز خورد هاي كتبي در  44جدول 

  جنسيت
 بازخورد هاي كتبي

 بسيار كم كم متوسط زياد

 7.0 2.2 4.3 86.5 پسرانه

 24.4 75.6 دخترانه

ند پايه چ
 43.5 34.8 21.7  مختلط

77.6 13.2 3.2 6.1 

.  
پايه هاي آموزان  هاي دانشپوشه كار ر ميزان استفاده معلمان از باز خورد هاي كتبي د45جدول همچنين 

  .دهد يممختلف تحصيلي را نشان 
 يليتحص هيپا كيتفك به يكتب خورد باز از استفاده يفراوان صد در   45جدول 

پايه 
  تحصيلي

 بازخورد هاي كتبي

 بسيار كم  كم متوسط زياد

 100 7.3 11.0 81.7 اول

 100 10.5 13.2 76.3 دوم

 100 17.3 82.7 سوم
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 100 5.3 10.5 10.5 73.7 چهارم

 100 7.0 5.6 14.1 73.2 پنجم

77.6 13.2 3.2 6.1 100 

در كالس درس  يشفاه يمعلمان اظهار داشتند كه از بازخوردهابرخي ا بودند ام يكتب خو ردهاباز  شترياگر چه ب
نها ا. تاس يشفاهبيشتر ن مايبازخوردها ها يكاردست يبراهمچنين معلمان اظهار نمودند كه . كنند يماستفاده 
نيستند و ناچارند از بازخورد هاي  يكتب يباز خورد هاقادر به استفاده از كالس اول آموزان  دانش يبرامعتقدند 

 .داز بازخورد شفاهي استفاده كر توان يمكم تراكم البته  يها كالسدر برخي از . شفاهي و يا نمايشي استفاده كنند
باز خورد داده  يبه صورت شفاهمعلميم مناطق روستايي هم به دليل ميزان اندك سواد والدين و يا حتي بي سوادي 

  .دشو يم

  اصل نحوه باز خورد 3.3  
 فراترتا چه اندازه  خو ردهاباز قضاوت كند كه  پوشه كارها يدر اين مورد به دنبال اين بود تا ضمن بررسپژوهش 

 آموزشي اهداف با را آموز دانش عملكرد فاصله ،هستند الصه، خهستند نامربوط عملكرد با و كلي هستند، عملكرد از
 آموز دانش بعدي هاي پيشرفت براييا اينكه و  اند داشته ونديپ آموز دانش ليقب هاي تجربه ااند، ب كرده توصيف
  .دهد يمرا نشان  كارها پوشهي ها يژگيوفراواني اين 46جدول . اند داده اصالحي هاي رهنمود
  

 آموزاندانش درصد فراواني نحوه بازخورد معلمان با عملكرد  46جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط زياد

 8.2 2.6 11.3 23.7 54.2 نكات نوشته شده فراتر از عملكرد هستند

 5.3 20.5 7.4 33.9 32.9 و با عملكرد نامربوط هستند ينكات كل

   6.3 27.6 30.3 35.8 خالصه گويي شده است
 83.9 8.9 4.7 1.1 1.3 است فاصله عملكرد دانش آموز را با اهداف آموزشي توصيف كرده

 74.5 19.2 3.7 2.1 0.5 با تجربه هاي قبلي دانش آموز پيوند برقرار كرده است

 54.2 19.2 10.0 13.2 3.4هاي بعدي دانش آموز رهنمود هاي اصالحي داده است براي پيشرفت

 
آموزان  اينكه در برگه دانش الًثم. دبودانش آموزان  با عملكرد مربوطبه شكلي كلي و نا  خو ردهابرخي از باز 

 عالي سيار، بخوب سيارد، برسي خواهي چيزي هر به كوشش از ،دخترم به فرين، آفرينش، آتال نيازمندنوشته شود 
 درس خانم قبول ابل، قآفرين صد ،كن دقت دقت، خوب يلي، خبود وب، خاست خوب ،تالش تالش الش، تآفرين
  .تاي داده نشده اس رهنمود دهندهد باز خور آموزدر واقع به دانش  بخوان

  :ت نمونه اي از اين نوع چنين اس اند شدهبه صورت خالصه گويي بيان  خو ردهابرخي از باز 
   دارم بيشتري انتظار تو از من ولي بود خوب آفرين .1
  سپاسگزارم تالشت از .2
  شد مالحظه .3
   باشي موفق .4

اما به شكلي كه  اند نمودهي بيان آموزشا با اهداف ر آموزتا حدودي فاصله عملكرد دانش  خو ردهابرخي از باز 
  :ت مونه اي از اين نوع چنين اسن. تتوصيفي از اين فاصله باشند نبوده اس
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   كن دقت بيشتر كسرها تقسيم در خوبم دختر آفرين .1
   بود خوب بسيار ينوشت يم كامل را مراحل بود بهتر .2
   نوشتي ناقص و يكرد دقتي بي قدر اين آخر سئوال سه در چرا گلم دختر .3
 كن تمرين و تكرار بيشتر را 7در  6 ضرب اما آفرين آفرين نوشتي عالي گلم دختر .4

  
 اند داشتهبا تجربه هاي قبلي  آموزسعي در برقراري پيوند بين عملكرد فعلي دانش ه يي كبازخوردهانمونه اي از 

  :چنين اند
  .محال وشخ دادي جواب بهتر قبل دفعه به نسبت كه اين از پسرم آفرين .1
 نتيجه ني تر يو عال بهترين هميشه اي توانسته تاكنون تحصيلي سال ابتداي از كه خوشحالم، عزيزل ابوالفض .2

   باشيد موفق كني كسب دروس ساير و امالء نوشتن در را
   شدي بهتر قبل از .3
   ديدم ها شيآزما انجام در را تو توانايي، داشتي را علوم يها شيآزما انجام توانايي! پسرم .4
  يگرفت يم بهتري ي جهينت بودي كرده دقت بيشتر  - -  يها سؤال در اگر ولي است خوب .5

  
يي بدهند كه رهنمودهاآموزان  ي بعدي دانشها شرفتيپبراي  اند داشتهسعي  خو ردهاگونه اي ديگر از باز 

  :چنين اند بازخوردهامونه از اين ن. دشون آنا موجب اصالح عملكرد
   كن دقت بيشتر 2 سئوال رد كردي حل خوب آفرين  .1
   كن مرور خانه در دوباره يگرفت ادي خوب دخترم آفرين .2
   دهي پاسخ بيشتري توجه وبا دقت  را بعدي يها آزمون اميدوارم .3
   نشود تكرار بعد دفعه اميدوارم .4
   گرفت خواهي بهتري نتيجه بيشتر دقت با .5
   اي هنوشت زيبا و خوب خيلي عزيزم آفرينن ك تمرين را اشتباه دخترم .6
   باشي موفق كن نويسي جلوهر مسئله  براي دخترم .7
   كن تمرينباال را  متن نمونه .8

  اصل مخاطبان 4.3
بيشترين مخاطب معلمان در هنگام ارائه باز خورد كدام  ماين بود كه تعيين كني پوشه كارها يهدف ديگر از بررس

در صد فراواني مخاطبان معلمان را نشان  47جدول ).گروه-فرد( وفرد يا گروه و يا تركيبي از اين د. دسته هستند
  .دهد يم

 پوشه كارها درصد فراواني مخاطبان باز خورد هاي معلمان در  47جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط زياد

       6.1 93.9 بازخورد هاي فردي

 60.8 32.9 5.5 0.8   بازخورد هاي گروهي
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 92.9 4.7 1.6 0.8   گروهي -بازخورد هاي فردي 

  
كه باز خورد هاي گروهي و يا  كردند يمالبته اين نكته قابل ذكر است كه در جريان مصاحبه معلمان اظهار 

كه باز خورد هاي  كردند يمبيان  ها ان. دكه به افراد تعلق دارد ثبت نمو پوشه كارهادر  توان ينمگروهي را -فردي
  .دهند يمارائه آموزان  ي دسته جمعي به دانشها تيفعالگروهي را در زمان اداره كالس و يا 

نوع باز  نديگو يمي يا گروه يفردد بازخوراستفاده از  مورد دربيشتر معلمان در جلسات مصاحبه نيز براي توضيح 
ي امتحاني ناچاريم باز خورد فردي بدهيم اه ورقه در مثالً .ددار كارنوع  به بستگيخورد و اينكه فردي باشد يا گروهي 

 غير فرد خود كه كنم يم بيان طوري باشد فرد مشكله نانچچ. ميده يمگروهي باز خورد  كالس اداره حال دراما 
مواقع  بيشترلبته در ا. ميده يمهر فرد به او بازخورد  تالش تناسب بهما اگر كار گروهي باشد ا. دشو متوجه مستقيم

ي ها كتابكه به دليل باال رفتن حجم  نمودند يمبه اين نكته هم اشاره  ها انالبته  .ميكن يم مقايسه دشخو با رافرد 
  .تدرسي جديد دادن باز خورد هاي فردي تا اندازه زيادي مشكل شده اس

  اصل محتواي باز خورد  5.3
نكات در كار دانش  نيتر به مهم شانيخوردهادر محتواي باز  رود يمبر اساس اين اصل از معلمان انتظار 

نظارت  و ضمنكنند دانش آموز اشاره  ييسطح توانا ه، بباشدمرتبط  يريادگي يها هدف با ،كنندآموز توجه 
 دانش كار پوشه هاي 380نتايج بررسي   48جدول .دداشته باشنو ا ي الزم را بهها ييراهنمابر پيشرفت او 

  .دهد يمرا نمايش آموزان 
  

 آموزانمحتواي باز خورد هاي معلمان به عملكرد دانش  فراواندر صد  48جدول 

  جمع درصد اصالً بسيار كم كم متوسط زياد
 100 40.0 36.8 15.3 7.1 0.8ترين نكات در كار دانش آموز توجه داشته است به مهم

 100 37.6 57.9 1.1 3.4  هاي يادگيري مرتبط است با هدف
 100 16.8 32.1 31.6 16.3 3.2 به سطح توانايي دانش آموز اشاره دارد

 100 13.9 9.7 20.5 37.6 18.2 هاي دانش آموز است ناظر بر پيشرفت
 100 59.2 23.9 6.3 8.4 2.1 اند دانش آموز را راهنمايي كرده

 100 21.3 9.5 35.8 30.3 3.2 اند دانش آموز را نهي كرده
 

  :نين استه، چتوجه شد آموزنكات در عملكرد دانش  نيتر مهمدر انها به ه يي كبازخوردهاونه اي از نم
   اي داده جالبي پيشنهادهاي آفرين .1
   كردي بندي دسته خوب خيلي را مواد مناسب تصاوير انتخاب با آفرين .2
   دادي انجام كه آميزي رنگ به آفرين .3
   بردم لذت شما دقت از .4
   تو اشتباه بدون و تميز امالء از حالم خوش نوشتي خوب خيلي گلم پسر .5
 تو به و ممنونم سازي امي هار سيالب و كني مي تفكيك ديگر يك از آساني به را صداها كه اين از عزيزم .6

 كنم مي افتخار
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ي ها هدفاست كه بازخورد با آن  خو ردهاي توجه به اصل مربوط به محتوا در باز ها مصداقيكي ديگر از 

  :چنين بودند پوشه كارهار د خو ردهاند نمونه از اين باز ج. دمرتبط باش يادگيري
  فهميدي را موضوع منظور چون بودم راضي او نقاشي و كار از .1
   است ناتوان امالء است ضعيف كماكان نوشتن امالء .2
 اي نداده نشان چرا را زمين كره به آب بازگشت .3

  
 پوشه كارهار يي كه دبازخوردهارخي از ب. ته بازخورد الزم اسهمچنين توجه به سطح توانايي يادگيرنده در ارائ

  :گوياي توجه به اين نكته بود چنين اند
  يقسمت آن را خودت انجام داده باش نيشتريب دوارميام باستيكارت ز نيآفر .1

  يكار تالش نموده ا نيانجام ا يكه برا داستيكارت لذت بردم پ از .2

 رفت يشما ماز  يشتريتوقع ب يخوب است ول نيآفر .3

  يبهتر باش يتوان يم يبخواه اگر .4

 پس به تالشت ادامه بده  يرس يبه هدف م يدار .5

 خواستن است شرفتيپ ي الزمه زميعز .6

  
ر بازخورد هاي د. دداشته توجه كنن آموزيي كه دانش ها شرفتيپتا در بازخورد دادن به  رود يماز معلمان انتظار 

و گاهي غير مستقيم به گونه اي باز خورد داده شده كه به صورت ضمني  به پيشرفت داشتن ماًيمستقمعلمان گاهي 
وشه پر كه د است ييهانمونه اي از اين گونه باز خورد  ها نيا. تاحساس پيشرفت در كار خود را داشته اس آموزدانش 
  :مالحظه شد كارها

   دهي انجام درستي به را جمع شدي موفق امروز آفرين .1
   سازي مي ها واژه با زيبايي هاي جمله آفرين .2
 صحيح نوشتي اشتباه را كلمه سه خوشحالم اي داشته امالء نوشتن در كه پيشرفتي از گلم دختر آفرين .3

   بگير ياد كشيدم خط زيرش كه كلماتي
   خوشحالم خيلي شما پيشرفت از شود جبران داشتي دقتي بي ضرب در بود خوب اسپرم .4
  نوشتي خوب را ها جمع داري خوبي تالش .5
   كن بيشتر را سؤاالتت تعداد نويسي مي خوب قدر اين كه تو گلم دختر .6
 سريع و ذهني را ها جمع هستي قادر و گرفتي ياد درستي به را عدد دو جمع كه حالم خوش گلم دختر .7

   دهي انجام
   است تقدير قابل تو تالش متشكرم تو از دادي پاسخ سؤاالت به دقت با اينكه از قشنگم گل .8
 

ند كه براي بهبود نيي بكها هيتوصمعلمان در هنگام ارائه بازخورد به يادگيرنده  رود يمنتظار همچنين ا       
  :يي از بازخورد هاي معلمان در اين زمينه است ها نمونه ها نيا. عملكرد او جنبه راهنمايي داشته باشد
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   باشي داشته هم زيبايي خط كن سعي است خوب خيلي هايت پاسخ آفرين .1
   بنويس ام كشيده خط ها آن زير كه را هايي كلمه درست امالء با بود بخو خيلي آفرين .2
   بنويس دوباره و كن تمرين را غلط هاي كلمه اي كرده خوب خيلي دقت گلم دختر آفرين .3
   بنويس دقت با دوباره .4
 بندي جمله و فراگير را كلمات معني خوشحالم خيلي امتحان در داشتي پيشرفت بينم مي اينكه از عزيزم .5

   بنويس هترب
   شوي آشنا بهتر ضرب خاصيت با دهي انجام بهتر بندي دسته دهي انجام كار تر سريع بايد شما عزيزم .6

 
نمونه اي از اين دسته  ها نيا .دكنن يمرا از بروز عملكردي منع آموزان  دانشن معلما خو ردهادر برخي از باز      
 :بود پوشه كارهار د بازخوردها

 
   باشي داشته بيشتري تمرين امالء رسد در داشتم انتظار .1
   شده نوشته بدخط بسيار .2
   نداري دقت دادن جواب در چرا پسرم .3
   نكردي تالش كار اين براي پيداست .4
   اي نداده جواب را 6 سئوال و اي كرده دقتي بي قدر اين چرا دخترم است خوب .5
   يندازيجا ن را كلمات كه بنويس ديكته دقت با خيلي دخترم است خوب .6
   فروشند نمي كتاب كتابخانه در رمدخت .7
   است كردن عجله  از بهتر كار انجام در دقت عزيزم .8
   نويسي مي چه كه نكن فراموش .9

 نكردي استفاده كش خط از چرا گلم .10

  باز خورد ري مقايسه و قضاوت دها مالكبه توجه اصل    6.3
، آگاه است ارزيابي شود ها انبر اساس  يي كه قرار استها مالكهنگامي كه يادگيرنده در زمان ارزشيابي از     
را با خودش و يا ديگران  آموزاينكه چگونه عملكرد دانش  .دي از خود نشان دهتر يواقععملكرد  تواند يمبهتر  احتماالً

جدول . تي اساسي در تهيه و اجراي هر نوع ارزشيابي اسها مهارتاز  ميكن يممقايسه  آزمونيي در ها مالكو يا 
  .دهد يمرا نشان كار پوشه  380توسط معلمان در  آمدهي به عمل ها يابيارزدر  ها مالكوضعيت استفاده از 49

 آموز دانش عملكرد مورد در قضاوت يبرا ك مال از استفاده به معلمان توجه يچگونگ يفراوان صد در  49جدول 

 اصالً كمبسيار  كم متوسط زياد

 55.5 16.8 5.0 4.5 18.2 هاي از پيش تعيين شده ارزيابي شده عملكرد با مالك

 78.2 10.8 4.2 4.2 2.6ارزيابي شدهآموزان  عملكرد با هنجار يا نمونه اي از عملكرد دانش

 67.9 21.6 3.7 2.9 3.9 دانش آموز ارزيابي شده  عملكرد با گذشته

  
هاي از پيش تعيين شده ارزيابي شده،  آموز با مالكدانش  عملكردتا حدودي در انها  هيي كبازخوردهانمونه اي از 

  :نين استچ
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   كردي مي جمع را حواست بايد كه غلط و صحيح 7 و 4 سئوال از غير نوشتي عالي گلم آفرين .1
   كن تمرين و تكرار بيشتر منزل در داري مشكل كه را 17 سؤال ولي نوشتي عالي گلم آفرين .2
   ممنونم تالشت از گرفتي ياد خوبي به را 2 و 1 هاي درس كه است معلوم لمگ آفرين .3
   نوشتي عالي را سؤاالت بقيه كردي دقتي بي كه 5 و 3 سئوال از غير گلم آفرين .4
   بود بهتر خيلي نوشتي مي را 14 سئوال جواب اگر شما بر آفرين .5
   كشيدي كه است غلط ها شكل .6
   متشكرم كن كامل را جمالت دادي جواب قصنا را آخر سؤال فقط جان مهدي آفرين .7
 اي يافته دست مطلوب حد در اساسي هاي تفريق و جمع در اهداف تمام به شما! خوبم دختر .8

آن  آموزان ي مقايسه براي قضاوت در مورد عملكرد دانشها مالكيكي ديگر از راه هاي رعايت اصل مربوط به 
بارات زير را تا ع. دديگر مقايسه شوآموزان  مونه اي از عملكرد دانشرا با هنجار يا ن آموزاست كه عملكرد يك دانش 

 بازخوردهاما بايد گفت هنجار به معني واقعي در ا. تشاهدي بر استفاده معلمان از اين شيوه دانس توان يمحدودي 
  .تمالحظه نشده اس

   ممنونم تو تالش از باشي ها بهترين جزء هميشه اميدوارم ديده نور .1
   باشي كالس هاي بهترين هميشه اميدوارم نوشتي عالي تو به آفرين مكوچك فرشته .2
   باشي تر دقت با جلسه در و باشي بهتري شنونده كالس سر است الزم پسرم .3
   دارم انتظار اين از بيشتر شما از گلم .4
   بنويس دقت با دوباره) 4-5-8-9- 10( دهي پاسخ سؤاالت از نيمي به توانستي دخترم .5

معيار خوبي براي رعايت كردن اصل مربوط به  تواند يم اش گذشتهبا  آموزعملكرد دانش  ارزيابي طور نيهم
  : هاست يابيارزبازخورد هاي زير نمونه اي از اين . باشد مالك
   شده بهتر قبل به نسبت .1
   كني اشتباه كمتر شد باعث شما دقت و تالش عزيزم .2
 و بنويس ها كارت در داري مشكل كه ماتيكل و درس جديد كلمات كارت شدن بهتر براي داشتي پيشرفت .3

   كن تمرين روز هر
   دارد مشكلهنوز ن كرد كامل و كلمات جداسازي و تركيب در .4
  باش اميدوار خودت به داشتي پيشرفت كارهايت در كه اين از گلم دختر .5
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  اصل نقش و جذابيت بازخورد   3. 7
ي ها تيفعالو يا ديگر  آزمونلمان كه در برگه هاي ي معها فيتوصكه بدانيم  ميا بودهدر اينجا به دنبال اين 

. تتا چه ميزان نقش داشته اس آموزتا چه حد جذابيت داشته و يا در عملكرد دانش  اند داشته آموزمكتوب دانش 
  .دهد يماين بررسي را نشان  يها مالكفراواني    50جدول 

 آموزي معلمان در مقابل عملكرد دانش ها فيتوصدرصد فراواني جذابيت و نقش  50جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط زياد

بازخوردها تا چه حد با پيشرفت عملكرد دانش آموز مرتبط بوده 
 است؟

3.7 10.0 20.8 28.4 37.1 

بازخوردها تا چه حد با اصالح و بهبود عملكرد دانش آموز مرتبط  
 ؟بوده است

2.9 28.2 5.8 41.6 21.6 

 16.1 43.2 18.9 16.1 5.8 بازخوردها تا چه حد جذاب بوده است؟

  

  اصل شفافيت در باز خورد  3. 8
بهره ت تا در بازخورد نشان دادن به انها از اصل شفافي كند يمدوره ابتدايي اقتضا آموزان  سطح رشد دانش

وضعيت توجه معلمان به 51جدول . ددسته هستنآن  اعد دستوري ازاستفاده از كلمات ساده و يا توجه به قو. جوييم
  .دهد يماصل شفافيت در بازخوردهايشان را نشان 
 آموزان دانش به معلمان بازخورد تيشفاف يفراوان درصد  51جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط  زياد

 1.3 1.8 24.7 11.6 60.5 عد دستوري برخوردار استبازخوردها از قوا

 1.3 6.6 29.2 62.9 بازخوردها از كلمات ساده استفاده كرده است

 17.6 20.0 12.9 35.0 14.5 سازگار استآموزان  با سطح رشد دانش بازخوردها

  
  :نديها نيات است ي جذابيت و شفافيها مالكبيانگر  توان يمنمونه اي از بازخورد هاي معلمان را كه   
   كن تمرين بيشتر را مسئله حل و زاويه دادي، پاسخ خوبي حد در ها سؤال به دخترم .1
   بكنيم دوباره اضافه نه كنيم مي كم اولي از را دوم عدد تفريق كن قسمت پنج و سي حاال .2
 هم االتسؤ بقيه در كن سعي خوشحالم خيلي كردي حل درست راتا مسئله  دو بينم مي اينكه از گلم پسر .3

   باشي داشته بيشتري دقت
 گذاري نام را ها زاويه بچسبان كاغذ روي و كن درست ديگر نوار 4 با باز زاويه يك و تند ي زاويه يك حاال .4

  بنويس روش 3 به و كن
   شود انجام كار بايد شد گفته كه نويسي گزارش طبق بعد به اين از پسرم نباشي خسته .5
  رساند مي ثمر به بهتر را تو تالش بيشتر دقت كمي اما بنويسي و بخواني تواني مي ها را نشانه گلم دختر .6
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  اصل ويژه بودن باز خورد   9.3
 كننـد  يماستفاده  آموزكه معلمان تا چه حد از صفت يا اسم دانش  كند يماصل ويژه بودن باز خورد به اين اشاره 

فراوانـي رعايـت ايـن    52جـدول  . دنينما يماستفاده تا چه ميزان از مالك آموزان  در توصيف عملكرد دانش نكهيا او ي
  .دهد يمنكات را نشان 

 معلمان بازخورد يها يژگيو يفراوان  52جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط زياد

 77.6 6.3 3.4 4.2 8.4 استفاده از اسم

 5.8 14.2 2.9 31.1 46.1 استفاده از صفت

 50.5 14.5 14.7 20.0 0.3 ها توصيف كردن عملكرد بر اساس مالك

 40.0 33.9 18.2 3.7 4.2 ارائه نمودن رهنمود هاي كاربردي براي اصالح

 59.2 15.8 15.0 5.8 4.2 فراهم كردن فرصت جبران براي دانش آموز

 46.1 11.8 19.5 19.7 2.9 به اهداف آموزشي مستقيماً مربوط بودن

برقرار  يتر يميصمكه در تعامالت هرچه به طرف مقابل محترمانه تر برخورد داشته باشيم ارتباط  ميدان يم 
قتي و. دكن يمبيشتر خود نمايي  آموزدر مورد دانش  به خصوص مسئله نيا.دبخش تر خواهد بو جهيكار نتو  شود يم

به روشني پيداست  دهد يمو يا مخاطب قرار  كند يمصدا انواع بازخورد او را با نام  گريد ايو  آموزمعلم در برگه دانش 
  :نديها نيانوع رخي از باز خورد هاي از اين ب. دخواهد بو تر يقواو با پيام دهنده  ارتباطو  آموزدانش  العمل عكسكه 

  متشكرم اي كرده درست خودش هاي رنگ با را كشورمان پرچم جان رضا آفرين .1
   بنويس كلمه آن روي از دوباره اي نكرده دقت مورد يك به فقط اي تهنوش درست را همه جان مهدي آفرين .2
   فراوان دارم دوستت مهربان ابوالفضل اي بود خوشحالي باعث بود عالي كارت امروز .3
  داشتي هم كوچك اشتباه چندين البته نوشتي عالي را سؤاالت بيشتر آفرين خانم پرنيان .4

   باش هداشت بيشتري دقت نداشت حرف كارت گلم پگاه .5
   مرحبا و آفرينا رودري نوشت ماهيزر نگه  ابوالفضل آقاه قشنگ چقدر دريا .6
   خشنودم بسيار ارزشيابي سؤاالت به پاسخگويي به شما توانايي و آمادگي ميزان از عزيز ابوالفضل دلبندم .7
 . اي ردهك كسب را الزم آمادگي زمان تعيين و الگوها شناخت تفريق، و جمع در شما عزيزم سيناي دلبندم .8

  .بيانگر نوعي استفاده از صفت بودند بازخوردهااما تعداد زيادي از 
  
   گلم دختر بر آفرين .1
   پسرم گل بر آفرين .2
   داري مطالعه به نياز ولي نوشتي خوب خوبم پسر .3
   دقت با و مرتب و خط خوش دختر بر آفرين هزار .4
    دادي توضيح خوب خيلي كنجكاو دختر به آفرين هزار .5
   دهد مي پاسخ دقت با و خوب خيلي كه خوان درس و منظم دختر به آفرين هزار .6
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  كوچكم دان رياضي آفرين هزار .7
 كوچكم محقق آفرين هزاران .8

توصيف كنند تا وي به  را آموزدانش به نحوي عملكرد  شانيخوردهاتا در باز  رود يمانتظار  از معلمان      
پوشه ر برخي از باز خورد هاي بررسي شده د. نگرفته پي ببردرا كه فرا گرفته و يا  آنچهمشكالت و يا نكات مثبت 

  :اند بودهچنين  كارها
   بود ناقص كه 15 سئوال از غير دادي پاسخ عالي سؤاالت به گلم دختر به آفرين .1
   كن مطالعه دوباره را 17 و 16 سئوال ولي نوشتي عالي را سؤاالت بيشتر دخترم به آفرين .2
   بگير ياد كشيدم خط زيرش كه كلماتي صحيح اي نوشته اشتباه را كلمه سه .3
   بنويس زيباتر و كن تمرين را حروف صحيح شكل نداري را الزم دقت حروف شكل نوشتن در .4
   بنويسي را سالمتي راه بود قرار نوشتي اشتباه را تكليف پسرم .5
   بنويسي بهتر تا بگير تر محكم را مدادت .6
   است نداده انجام درست را بندي دسته است نداده انجام خوب را ضرب مفهوم .7
  ها تركيب در كني كار بيشتر حوصله با توانستي مي .8
   بدهي انجام هم اين ازتر  خط خوش و بهتر تواني مي .9

 متشكرم كرديد رسم را متقارن هاي شكل كش خط از استفاده با خوب پسر آفرين هزار .10

ن رهنمود هاي اصالحي براي رفتار هاي اين مزيت را دارد كه امكان داد آموزتوصيف كردن عملكرد دانش       
  :عدادي از اين گونه باز خورد هاي اصالحي چنين بودندت. دكن يمبعدي يادگيرنده را فراهم 

   شدم مي حال خوش كردي مي رعايت را زمينه خط اگر .1
   بود بهتر كردي مي دقت بيشتر مناسب عدد به ---  سؤال در اگر .2
   بود خوب چه رديك مي دقت بيشتر كلمات ي فاصله در اگر .3
   كن تمرين را) ها مسئله( ضرب پسرم .4
   دادي مي نمايش را آب چرخه فلش با بود بهتر پسرم .5
   بنويس ديكته بيشتري دقت با دخترم است خوب خيلي نگذار كلمات براي اضافي دندانه دخترم .6
   بكش را آزمايش به مربوط شكل يا نمودار بنويس را آزمايش نتيجه .7
 شوي مي هايت غلط متوجه بخوان هايت نوشته روي از نوشتن از بعد هميشه .8

اين است كه براي رفتار هاي اشتباه يادگيرنده فرصت اصالح رفتار فراهم  بازخوردهااز ويژگي هاي ديگري   
چنين  خو ردهاباز ع نواز اين  برخي. دفرصت جبران فراهم نمو آموزبراي دانش  توان يماز اين طريق است كه  .كنند
  :اند

   بنويس بار 5 هاي محبت ي كلمه روي از پسرم است خوب اربسي .1
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   بساز جمله يك) اصالً( كلمه با پسرم است خوب بسيار .2
  بنويس بار سه و كن دقت سؤاالت به نوشتيد درست را سؤاالت بيشتر خوب پسر .3
   بسازي جمله آن با و بنويسي كلمه 4 شب هر دارم انتظار تو از پسرم .4
   بنويس را ديكته و كن تمرين مجدداً را درس پسرم .5
  .بده جواب و كن نگاه دقت با دوباره ---  شماره هاي سؤال پسرم .6
   كني درست...ه زاوي مفهوم تمرين با اميدوارم كردي درست كوچك خيلي را ها زاويه شود كار تر سريع پسرم .7
   باشي قبل از بهتر آينده در اميدوارم اما بود خوب دخترم .8
   بنويسي آبي خودكار با طفق را ها پاسخ كن سعي دخترم .9

براي جبران تا حدود زيادي جنبه كلي و غير كاربردي از نظر دانش  بازخوردهابرخي البته بايد اضافه نمود كه 
  .چه اقدامي بايد انجام دهد كه جبران كننده مشكل وي باشد عمالً داند ينم آموزه عبارت ديگر دانش ب. دارندز آمو

  لحن باز خورد 10.3
 يرا در پوشه كار هاي بررسآموزان  دانش با معلمان بازخورد لحن يچگونگ يفراوان صد در53جدول  يافته هاي

  .دهد يمنشان شده 
 آموزان دانش با معلمان بازخورد لحن يچگونگ يفراوان صد در  53جدول 

 اصالً بسيار كم كم متوسط زياد

 6.8 17.1 14.5 28.9 32.6 ضعف دانش آموز اشاره شده است به نقاط

 29.5 13.7 19.2 16.6 21.1 جمالت آمرانه استفاده شده است

 15.5 38.7 19.5 18.4 7.9 دانش آموز را فردي فعال تلقي كرده است

حس خود كارامدي را در دانش آموز تقويت كرده 
 15.5 38.7 19.5 18.4 7.9 است

 1.6   14.5 39.5 44.5  ه بوده استبا احترام همرا

  
از  .دزياد بو نسبتاًدر عملكردشان مربوط بود آموزان  در اين ميان استفاده از عباراتي كه به نقطه ضعف دانش

  :قبيل 
  
 اشتباه كلمه چند در عزيزم دادن جواب هنگام در باش داشته دقت بيشتر كيان نيست بخش رضايت اصالً .1

   داشتي
 ر بها نبود بخش رضايت اصالً .2

 و تمرين يا منزل در ها فعاليت انجام با كه اميدوارم. داري مشكل... سدر در كه رسد مي نظر به طور اين .3
 كن، تمرين كن، تمرين. دارد تمرين به نياز درس ي زمينه در موفقيت. گردي موفق تا كنيم تالش تكرار

  .كن تمرين
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   گزارم سپاسم عزيز آفرين خوب بسيار نكردي تالش خوب بهار .4
  غلط تمام .5
   كني كار و مطالعه دقت به منزل در بايد ولي كردي كار خوب .6

ه برخي جنبه تكليفي و يا توصيه ك. تداشآموزان  به دانش آمرانهجنبه هاي  خو ردهاو نيز برخي ديگر از باز 
  :از قبيل  .دهاي اخالقي مرتبط با كار هاي مدرسه اي داشتن

   بده انجام تكرار و تمرين .1
   اي نداده انجام را باال مايشآز چرا .2
  بگيري نتيجه بهتر تا كن دقت اما نوشتي خوب خيلي .3
   باش زينبي دخترم .4
   بنويس دوباره را ها فعاليت دخترم .5
  چسبد مي دلم به بيشتر زيبا خط با تو درست هاي جواب عزيزم .6
 مفيدتر برات هستش بيشتر تالش كمي .7

باز خورد  گونه نياو  اند كردهرا فردي فعال تلقي آموزان  تي دانشالبته در اين ميان گروهي از معلمان با لحن مثب
  :اند داده

  حالم خوش بسيار داري كه وهمتي تالش از .1
   خوشحالم گذاشتي كه وقتي از .2
   داري رو پيش در را بيشتري هاي موفقيت خود پشتكار با .3
   باشد مؤثر پيروزي و موفقيت در تواند مي شما تالش و كار پشت .4
   است تقدير قابلحل مسئله  و فهم در تو گيري پي .5
   توانم نمي نگو پس تواني مي كه داني مي خوب خودت .6
   گذاري مي سر پشت را ترقي هاي پله خود كار پشت با كه حالم خوش .7
   شادم بسيار تو موفقيت و تالش از من و است موفقيت رمز تالش دخترم .8
   توستو تالش  همت بيانگر تو دفتر .9

   رسيد خواهد تيجهن به باالخره تو كوشش .10
   است شده -- يادگيري در تو پيروزي باعث تو زياد كوشش .11

ي ناشي از حس ها قيشوت. دشو ودكارآمدي به عنوان يك عامل انگيزشي، منجر به افزايش عملكرد تحصيلي ميخ
نه اي از اين نمو ها نيا. ديده شد نيمعلمنيز به انحاي مختلفي در برخي از باز خورد هاي آموزان  خود كارامدي دانش

  :بوده است  خو ردهاباز 
   نداره نظير كارت ستاره پر آسمان .1
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   برافراشتي دانش و علم قله بر را موفقيت پرچم كه تو بر آفرين .2
  حالم  خوش دهي مي انجام خودت را كارهايت كه اين از .3
   حالم خوش داري مسئله حل براي الزم مهارت كه اين از .4
   كوچولو دانشمند نباشي خسته .5
   واداشت شگفتي به مرا تو ظرافت و دقت .6
  باشي اين از بهتر تا داري را زيبانويسي توانايي بينم مي تو در كه اي سليقه و ذوق با عزيزم .7
   حالم خوش اي برآمده كار انجام ي عهده از كه اين از فرزندم .8
   باشي موفق ها اين از بيشتر تواني مي مطمئنم .9

  منتظرم، باشي اين از تر موفق تواني مي حتماً تو كه دارم يقين .10

خو اين ويژگي با همه باز  باًيتقر. تبا احترام اسآن  ي باز خورد با لحن مطلوب همراه بودنها يژگيويكي ديگر از 
  :است آمدهمشاهده شد  پوشه كارهار كه د ها انينجا برخي از ا. دهمراه بو ردها

  .دارد دوست را كوشا آموز دانش هم خداوند تو بر آفرين .1
  متشكرم اي كرده درست خودش هاي رنگ با را كشورمان پرچم جان رضا ينآفر .2
  .عالي تالش و همت اين به مرحبا آفرين، .3
   نوشتي عالي دخترم به احسنت .4
  نو از تو بكن تمرينو كوچول كودك اي .5
   اينطوربموني هميشه مهربوني و خالق .6
   پسرم آفرين صد .7
  شدي زيبا تو چقدر اشدي و بودي غنچه .8
   مرحبا هستم راضيم گل پسر به تقديم تارهپرس آسمان يك .9

  بردم لذت تو به تقديم گل سبد يك .10

بازخوردها نسبت مناسبي  ،كه از نظر كميت دهد يمجمع بندي نتايج حاصل از بررسي وضعيت بازخورد ها نشان 
رياضي  آزموندر يك  مثالًمعلم د عبارت ديگر از انجا كه انتظار ميرو هب. دنداشته انآموزان  دانش دبا ميزان عملكر

بازخورد ويژه اي  ،است آزمونكه طبعا متفاوت از بخش ديگر  آزموندر هر بخش از  آموزبراي هر عملكرد دانش 
ها ارائه شده اند و نه  آزمونبه كل ا كه عموما بازخورده دهد يمنشان  آزمونبازخورد به هر  20/1اما ميانگين  .بدهد

 .نآزموهر  در آموزبه هر بخش از عملكرد دانش 

در عين . مالك كيفي نيز چندان تفاوتي با كميت بازخورد ها ندارد 10اما از نظر كيفي نيز مقايسه بازخورد ها با 
ر يك نتيجه گيري كلي عملكرد معلمان در مورد اصول ده د. تحال در برخي مالك ها عملكرد معلمان بهتر بوده اس

  .ديا مي  54جدول ر مربوط به بازخورد به شرحي است كه د انهگ
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 خو ردها باز نهيزم در معلمان عملكرد يابيارز خالصه  54جدول 

  36بنا مطلو  35مطلوب نسبتاً  34مطلوب  اصل رديف
        زمان 1
        نوع بازخورد  2
        نحوه بازخورد  3
       مخاطبان  4
        محتواي باز خورد  5
       هاي مقايسه الكم  6

       نقش و جذابيت بازخورد  7
        شفافيت در باز خورد  8
        ويژه بودن بازخورد 9

        لحن باز خورد 10

  خود سنجي. 4
و يا  آزموندر برگه هاي ن آنا از عملكرد خود تعداد عباراتي را كهآموزان  براي تعيين ميزان خود سنجي دانش

اين پوشه كار  109تعداد پوشه كار  380ز ا. دن خود ارزيابي نوشته بودند استخراج شبا مضامين ديگر توليداتشا
اين ر پوشه كار د. دبه خود سنجي پرداخته بودنآموزان  درصد دانش 25ه عبارت ديگر حدود ب .درا داشتنويژگي 
اثري از آموزان  دانشبقيه ر پوشه كار ر حالي كه دد. تمورد خود سنجي وجود داشته اس 457 جمعاًآموزان  دانش

براي خود سنجي استفاده كرده بودند را نشان آموزان  يي كه اين دانشها وهيشفراواني 55جدول . دخود سنجي نبو
  .دهد يم

 آموزان دانش توسط يسنج خود از استفاده وهيش يفراوان  55جدول 

  اد دفعات استفاده شدهتعد شيوه استفاده شده
  110  ارزيابي و وارسي عملكرد خود .1
  58  پرسش از خود .2
  36  ها جمع بندي و خالصه كردن آموخته .3
  25  با همكاري معلم رپوشه كا يبررس .4
  0  )ذكر نام با(ساير موارد  .5

 457  جمع

  
ارزيابي و وارسي "مصداق انها را  توان يمبراي خود سنجي استفاده كرده و آموزان  جمالت و يا عباراتي كه دانش

  :اند بودهتلقي كرد چنين " عملكرد خود 

   هستم راضي كارم از .1
   بودم بهتر داده انجام فريبا كه كاري از .2
  داشتم... احساس انشاء اين نوشتن از من .3

                                                
 
 درصد ٦٠براير يا بيشتر از نقطه برش  ٣٤
 درصد ٦٠تا  ٢٠بين  ٣٥
 درصد ٢٠کمتر از  ٣٦
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    شدم حال خوش بسيار تكليف اين انجام از من .4
   نويسم مي خوب كار راه .5
   كند مي كمك انشا نوشتن بهتر به تكليف اين زيرا تمداش بسياري احساس انشا اين نوشتن از من .6
  دهم مي انجام درستي به دوستانم و معلم كمك به را كتاب تمرينات .7
  دارم مشاركت ها سوره خواني جمع در .8
  كنم مي كمك دوستانم به گروهي كارهاي در .9

  كنم آميزي رنگ را شكل يك از شده خواسته هاي قسمت توانم يم .10
  نمايم تفريق و جمع و نوشته مكاني ارزش جدول در را رقمي سه و دو اعداد توانم مي .11
  آورم دست به روز شبانه در را هوا دماي دماسنج با توانم مي .12

  
بيشتر  تر نييپابه ويژه اين مهارت در پايه هاي . مهارت الزم را ندارند "پرسش از خود "در  باًيتقرآموزان  دانش
  :مشهود بود پوشه كارهار كه د استن آنا پرسش از خودبارات زير شواهدي بر مهارت ع. تمشهود اس

  كنم مي رونويسي زيبا چگونه .1
  كنم تفريق و جمع هم با و كنم باز را اعداد چطور .2
  .بپرسم را سؤاالتم ديگران از يد با چگونه .3
  .آيند مي وجود به چگونه روز و شب .4
  شود يم خورشيد گرماي و نور شدن زياد كم باعث خورشيد حركت چطور .5
  بسازم تصوير كلمات با ريچطو .6
 كار از هرچقدر شده خواسته آموز دانش از كه شده رسم ستاره چند علوم هاي برگه از برخي پايين در .7

 كن رنگ ستاره هستي راضي خود

يكي از  »ها مع بندي و خالصه كردن آموختهج«. تيكي از نشانه هاي يادگيري توانايي جمع بندي اس
ر زينمونه عبارات و جمالت آموزان  دانش پوشه كارر د. ميدان يمص خود سنجي را شاخآن  كه بوديي ها مهارت

درج آموزان  چاپي در پايين برگه هاي دانشمدارس به صورت ا برخي از اين عبارات ر. مصداقي از اين مهارت بود
  : مثالًكرده بودند 
 ام داشتهيي كه ها شرفتيپ .١

  ...ن م تكليف هاي خوبي .2
  ...ن م گزارش هاي خوبي .3
  .ام داشته تالش... ي زمينه در .4
  .ام كرده پيشرفت... ي زمينه در .5
  ...ن م تكليف هاي ضعف .6
 ...ن م گزارش هاي ضعف .7

  :نوشته بودند ها برگهبا عباراتي اينچنين در آموزان  را خود دانش ها يبنداما برخي جمع 
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   ببندم را آب شير زدن مسواك موقع فهميدم فعاليت اين انجام از من .1
   نزنم الك يا نروم عروسي به محرم ماه در كنم گريه محرم ماه در فتمگر ياد من .1
 امامان بقيه و امام به و بزنم سينه و بپوشم سياه لباس و كنم گريه حسين امام براي كه گرفتم ياد من .2

  گذاريم احترام
  .دارم آشنايي واحد شكل يك از هايي قسمت و كسر مفهوم با .3
  .دهم مي ا انجامها ر تفريق و جمع انتقالي روش به .4
  .كنم مي بيان ساده زبان به را قرآني پيام .5
  .خوانم مي شمرده يا و بخش بخش صورت به را قرآني عبارات و كلمات .6
  .بنويسم را كسر مفهوم گيري اندازه به توجه با توانم مي .7

در ي را چهارگانه خود سنج ها روش علي رغم اينكهشواهد نشان داد كه برخي از معلمين  در جلسات مصاحبه
 شد يم سؤال ميكرد يمبندي  كه رتبه ييها وهيشاز انها در مورد  كه يهنگاماما  كردند رتبه بندي ميفرم مصاحبه 
ي كه به ها براي ترجيحات از انبرخي همچنين  .دنداشتن كافي شناختخود سنجي مختلف  يها روش ازمعلوم شد كه 

 دخو ميهامفند و اصوالً ندار آشنايي ديگر هاي روش بادند كه كر شتند و بيان ميندا خاصي دليل دادند يم ها روش
  . دانند نمي را سنجي

 همسال سنجي5 . 
 آموزان دانشط انجام شده توس يسنج همسال يفراوان  56جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق  درصد تعداد پوشه كار در پوشه كار شدهه مشاهد يهمسال سنج تعداد

0 298 78.4 78.4 78.4 

1 58 15.3 15.3 93.7 

2 24 6.3 6.3 100.0 

 100.0 100.0 380 جمع

 
عباراتي حاكي از همسال سنجي وجود ) درصد 22حدود (ر پوشه كا 106ر بررسي شده در پوشه كا 380از تعداد 

به عبارت  .مسال سنجي بودمورد ه 2داراي  )رپوشه كا 24(مورد و برخي  1اراي د )رپوشه كا 58(كه برخي  .تداش
نشان  راآموزان  فراواني همسال سنجي دانش  56جدول .پوشه كار هيچ همسال سنجي مشاهده نشد 298ديگر در 

  اينگونه بود  »توصيف كامل عملكرد خود«ي از و مصداقاستفاده كرده بودند آموزان  كه دانشجمالتي  تنوع. دهد يم
   هستيم حالم خوش و بوديم عالي تانمدوس و من .1
   بنويسد مكاني ارزش جدول در را رقمي دو اعداد تواند نمي عباس .2
   هستم راضي ميها يهم كالس از .3
   بود بهتر داده انجام كه كاري من از علي .4
    شدند حال خوش بسيار تكليف اين انجام از ها بچه .5
  هستند راضي كاري لوبيا از ها بچه .6
  بودند تر زرنگ من گروه هم هاي چهب كردن جمع سنگ در .7
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 ساخته قشنگي شكل كبريت چوب با افسانه .8

  
  :انندم. دبراي همسال سنجي استفاده كرده بودن" جمالت ناقص"ز و برخي ا

  شد برنده...ر د 1 شماره گروه .1
  ... ن شد برنده براي بايد .2
 شديم مي برنده داديم مي انجام... ر اگ .3

  

براي همسال بيشتر ي كه فمختل يها روشاز معلمين در مورد م مصاحبه ه ديگر در جريان ياز سواما       
 "توصيف كامل عملكرد "و  "جمالت ناقص "و  "فهرست وارسي "ا ه روشاين  .دپرسش ش كنند يمسنجي استفاده 

  :بيل انداليل اين گروه از اين قد. دبرن بهره مي "فهرست وارسي "تيجه نشان داد كه معلمين بيشتر از روش ن. دنبود

  )امالء براي خصوص به ديگر روش( كنم كار ليست چك با كه است تر راحت كردن كار نظر از .1
 ولي ندارند مشكل ديگر هاي روش با والدين ولي گيرد مي وقت كمتر ها روش ديگر به چون نسبت .2

 است موارد شده ريز فهرست وارسي

   است منظور ورقه كننده تصحيح نظر دقت بيشتر .3

  :كردند يماستفاده  "توصيف كامل عملكرد "و  "جمالت ناقص " يها روشا به داليل زير از انهبرخي از 

   شود مي ها گروه ديگر يادگيري موجب و شود مي مشخص بيشتر عملكرد كامل توصيف در جزئيات .1
توصيف كامل ( كند برطرف را ديگران با مقايسه در خودش نقايص دارد سعي آموزدانش  چون .2

  )عملكرد
 وجود ندارد "ناقص جمالت" و "وارسي فهرست" كاربرد امكان اول پايه آموزاي دانش بر چون .3

  )به صورت شفاهيد توصيف كامل عملكر(
   .دهايي غير از فهرست وارسي دارن روش انجام براي بيشتري توانايي سومي ساله 9 آموز دانش .4
 تر كامل ديگران با رتباطا وسيله به را ناقص اطالعات آموز دانش يادگيري جهت تكميلي تمرينات .5

 بهبود و كند مي كمك او به ها كالسي هم" عملكرد كامل توصيف" روش از استفاده باو  كند مي
   بخشد مي

 

 يآموزپروژه هاي دانش 6 .  
پروژه "از آموزان  يكي از ابزار هاي پيشنهادي براي اندازه گيري پيشرفت تحصيلي تربيتي دانشآيين نامه  در
ر ي اجرا شده كه شواهدي از انها دآموزپروژه دانش  1022ي ها يژگيورخي از ب. تنام برده شده اس " يآموزدانش 
   .دبررسي شت وجود داش كارهاپوشه 

 كارهاپوشه ر د يآموز دانش يها پروژه يفراوان   57جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق  درصد پوشه كار فراواني تعداد پروژه
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 درصد تراكمي درصد مطلق  درصد پوشه كار فراواني تعداد پروژه

1 50 13.2 13.2 13.2 

2 121 31.8 31.8 45.0 

3 120 31.6 31.6 76.6 

4 75 19.7 19.7 96.3 

5 14 3.7 3.7 100.0 

 100.0 100.0 1022 جمع

جدول بود 1022ها نهاد برابر  توان عنوان پروژه بر ان مي مشاهده شد و تقريباً پوشه كارهار تعداد كل آثاري كه د
 يا نتيجه مشاهداتي كه در محيط مدرسه هايي بودند كه به صورت دست ساخته و اين آثار مجموعه اي از تكليف. 57

و گاهي انجام آزمايشي مختصر در  هاي مختصر خانگي انجام شده و برخي نيز انجام برخي آزمايشآن  و يا خارج از
و  50ها بود برابر  در ان) مورد 1(ه مترين تعداد پروژيي كه كپوشه كارها. بودند محيط آزمايشگاه و يا در كالس

  . . تا بودند 14) دمور 5(ن بيشترين ا
 تحصيلي پايه و جنس تفكيك بهآموزان  دانش هاي پروژه درصد و فراواني   58جدول 

 تعداد پروژه دانش آموزي انجام شده

پروژه اي 1   پروژه اي 2  پروژه اي 3  پروژه اي 4  پروژه اي 5   
 
 

 درصد تعداد درصد تعداد درصدتعداددرصد تعداد درصد تعداد درصدتعداد  

 48.7 185 2.4 9 12.4 47 9.2 35 20.3 77 4.5 17 پسرانه

 45.3 172 5.8 22 21.3 81 10.5 40 7.6 29 دخترانه

 6.1 23 1.3 5 1.6 6 1.1 4 1.1 4 1.1 4 چند پايه مختلط

 380 14 75 120 121 50پوشه كار تعداد كل

 1022 70 300 360 242 50 تعداد پروژه

  
)  300( 4يا  و) مورد 360( 3در طول چهار ماهه ابتداي سال تحصيلي آموزان ش ر دانتبيشبررسي نشان داد كه 

 و دانش )دمور 35رد در مقابل مو 81( 3دختر بيشتر آموزان  دانش ،و در مقايسه اين دو گروه اند دادهپروژه انجام 
  .58جدول پروژه انجام داده اند) مورد 22در مقابل  47( 4پسر بيشتر ن آموزا

  

  بررسي پرونده هاي تحصيلي: ب 
  

پيش آيين نامه  آيا بين آنچه در"بود كه  سؤالهفتم طرح به دنبال پاسخگويي به اين  سؤالچنانچه گفته شد 
استفاده  سؤالاي پاسخگويي به اين رب كارهاپوشه ز تا كنون ا "؟ وجود دارد انطباقشده و آنچه عمالً اجرا شده  بيني
سند استفاده  به عنوان 91-92شاغل به تحصيل در سال تحصيلي آموزان  پرونده هاي تحصيلي دانشاز و اكنون شد 

در طول سال تحصيلي  آموزتحصيلي تربيتي هر دانش  وضعيته كه از نظر اجرايي و مديريت مدرس ميدان يم. شود يم
داشتن سوابق  اريدر اختتحصيلي ه هدف اصلي از تشكيل پروند. گردد يمدر مجموعه اي به نام پرونده تحصيلي ثبت 

لبته بايد گفت كه پرونده ا. تاست كه در حال تحصيل در مدرسه اس يآموزخانوادگي و تحصيلي دانش  ،فردي
و  آموزيادگيري بين دانش –كه در جريان ياددهي  آنچهو به  نگرد يمكالس و يادگيري از بيرون  تحصيلي بيشتر به
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آيين نامه  ا اين هدف كه بدانيم مدارس تا چه ميزان اصول مصوب و مصرح درب. دكن يمكمتر نگاه  گذرد يمآن  عوامل
آيين نامه  تا چه حد با مواد و تبصره هاي ها انو اقدامات  اند نمودهرا مراعات  يپيشرفت تحصيلي تربيتي ابتداي

پرونده تحصيلي  1559رس منتخب تعداد اپايه هاي اول تا پنجم مدآموزان  پرونده هاي تحصيلي دانش منطبق است؟
آيين نامه  تبصره 13و ماده  24بزار بررسي فرم مشاهده اي بود كه با استناد به ا. دمدرسه بررسي ش 64آموزان  دانش

و تبصره هاي  20تا  3كه در پرونده هاي تحصيلي مورد مشاهده قرار گرفته است به ماده هاي  آنچهد و تدوين شده بو
  .است بودهط مربوانها 

و سپس نتيجه  شود يم آوردهن آ هر ماده و تبصره هايابتدا متن آيين نامه  كه به تفكيك هر مادهدر اينجا
   .شود يمگزارش  ها پروندهبررسي 

حداقل يك گزارش مكتوب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مربوط به نوبت ت رف يمانتظار يين نامه آ 3بر اساس ماده 
  .نرسيده بود فرا) هرداد ماخ(چرا كه هنوز مهلت ارزشيابي نوبت دوم د وجود داشته باش ها پروندهدر  )هدي ما(اول 

  
ل سال تحصيلي و در هر در طوآموزان  تربيتي دانش - گزارش نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  -3ماده 

  :شود يمزير ارائه  يها نوبتباشد ليكن براي اطمينان بيشتر به صورت رسمي و مكتوب در  زمان قابل ارائه مي

  )تربيتي مهر ماه تا پايان دي ماه -شامل نتايج ارزشيابي هاي پيشرفت تحصيلي (ه نوبت اول در دي ما) الف

  )تربيتي مهر ماه تا خردادماه -شيابي هاي پيشرفت تحصيلي شامل نتايج ارز(نوبت دوم در خردادماه ) ب

ي كه در درس يا دروسي در خردادماه نياز به آموزانارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش ) ج
  ).شهريور 15لغايت (د آموزش و تالش بيشتر دارن

ا و بار ديگر اولياء دانش آموز رعالوه بر موارد فوق، مدير مدرسه و معلم در طول هر نوبت، حداقل د - تبصره
  .ندينما يممطلع  يوي به نحو مقتض يتيترب -از روند پيشرفت تحصيلي 

 
 

 نوبت اول تربيتي - تحصيلي پيشرفتش گزار نظر از آموز دانش پرونده تيوضع  59جدول 

 تربيتي مهر تا دي - پيشرفت تحصيلي گزارش 

 درصد تراكمي مطلقدرصد  درصد فراواني

 22 1 1 1 بدون جواب
 1,160 74 74 76 وجود داردگزارش 

 377 24 24 100 وجود نداردگزارش 

  1,559 100 100 جمع

 
 شامل نتايج(ش نوبت اول در دي ماه گزار) درصد 47(د مور 1160پرونده مشاهده شده  1559از ميان 

 عملكرد مطلوب ارزيابي نيبنابرا. اند داشتهرا  )ا پايان دي ماهتربيتي مهر ماه ت - ارزشيابي هاي پيشرفت تحصيلي 
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به معني پرونده تحصيلي در اختيار مدرسه نبودن است بنابراين مشاهده " بدون جواب " ها يبررسر اين د. دشو يم
ونده پر) درصد 24(  377مورد ر د .رگزارش پيشرفت تحصيلي وجود دارد يا خي ايآكننده نتوانسته تشخيص دهد كه 

توزيع اين گونه  .  59جدول موجود نبوده پي گيري انجام شد تربيتي مهر تا دي -نتايج پيشرفت تحصيلي گزارش كه 
به  ها هپروندكه بيشترين تعداد اين  شود يمالحظه م. تاس آمده   60جدول مختلف در يها استانبه تفكيك  ها پرونده
    .61جدول دارند يتر نامناسبمچنين مدارس دخترانه از اين نظر وضعيت ه. تايالم مربوط اس استان

  
 ها استان كيتفك بهل نوبت او تربيتي - تحصيلي پيشرفت گزارش فاقد يها پرونده يفراوان   60جدول 

 درصد تراكمي د مطلقدرص درصد  فراواني

 32.10 32.10 32.10 121  ايالم

 55.17 23.08 23.08 87 شهر تهران

 75.60 20.42 20.42 77 بوشهر

 91.78 16.18 16.18 61 فارس

 97.08 5.31 5.31 20  يشرق جانيآذربا

 100.00 2.92 2.92 11 هرمزگان

 100.00 100.00 377 جمع

  
 تيجنس كيتفك بهل نوبت او تربيتي - تحصيلي پيشرفت گزارش فاقد يها پرونده يفراوان    61جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  58.09        58.09        58.09       219 دخترانه

  100.00      41.91        41.91       158 پسرانه

    100.00      100.00     377 جمع
  

عالوه بر اين نتايج نشان داد كه بيشترين پرونده هاي فاقد گزارش نوبت اول به پايه هاي اول و دوم مربوط بوده 
  .62جدول ت اس

 يليتحص هيپا كيتفك بهل نوبت او تربيتي - تحصيلي پيشرفتش گزار فاقد يها پرونده يفراوان   62جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  25.20        25.20        25.20       95 اول

  45.36        20.16        20.16       76 سوم

  63.93        18.57        18.57       70 پنجم

  81.96        18.04        18.04       68 دوم

  100.00      18.04        18.04       68 چهارم

    100.00      100.00     377 جمع

نوبت دوم د در مورآموزان  انجام شد بررسي وضعيت پرونده دانش 92ارديبهشت  گرداوري داده ها درچون 
ه عبارت ديگر در ب. دامكان پذير نبو )تربيتي مهر ماه تا خردادماه -شامل نتايج ارزشيابي هاي پيشرفت تحصيلي (

در زمان  بايگاني شود لذا ها پروندهچنين گزارشي در ا ن مذكور هنوز زمان ارزشيابي پايان سال فرا نرسيده بود تزما
  .تاس انجام تحقيق موضوعيت نداشته

 پايه تحصيلي قبلي در آموز دانش يليتحص شرفتيپ گزارش وجود نظر از يليتحص پرونده تيوضع 63جدول  
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 درصد تراكمي درصد مطلق درصد نيفراوا

 1.0 1.0 1.0 16 بدون جواب

 29.7 28.7 28.7 447 بلي

 79.0 49.3 49.3 768 خير

 100.0 21.0 21.0 328 پايه اول است آموزدانش 

   100.0 100.0 1559 جمع

  
 معلم يا مدرسه مدير از گزارش دو حداقل ارائه و گذشته تحصيلي سال در تربيتي و تحصيلي پيشرفت گزارش نظر از آموز دانش پرونده تيوضع   64جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني

 60.8 60.8 60.8 948 وجود دارد

 100.0 39.2 39.2 611 وجود ندارد

   100.0 100.0 1559 جمع

  
هر سال شرايط ارتقا به پايه باالتر را دارد  كه در خرداد ماه يآموزاز مدرسه براي دانش آيين نامه  3ماده 

در پرونده تحصيلي  )دمهر تا خردا(و نوبت دوم  )يمهر تا د(كه دو گزارش پيشرفت تحصيلي در نوبت اول  خواهد يم
ما در ا. درس يم 3به  شود يمكه در شهريور ماه ارزشيابي  يآموزين تعداد گزارش براي دانش ا. دثبت كن آموزدانش 
از طرق ديگري در طول سال تحصيلي حد اقل دو بار والدين را از  تواند يم يمدرسه به نحو مقتض 3د ج ماده مورد بن

 ديلزوماً نباابتدايي  در آموزشطبق عرف رايج  ها گزارش گونهاين .مطلع سازد آموزچگونگي پيشرفت تحصيلي دانش 
انجمن  يها نشستدر  توان يم ثالًم. دده قرار بگيردر پرون )منوبت اول و نوبت دو(3رسمي ماده  يها گزارشهمانند 
  .داددر جريان قرار را موردي والدين  يها دعوتن يا ااوليا مربي

ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و (3ماده ج  بندپايه دوم تا پنجم نتايج مربوط به آموزان  در مورد پرونده دانش
نشان داد كه به دليل ) ه نياز به آموزش و تالش بيشتر دارندتربيتي دانش آموزاني كه در درس يا دروسي در خردادما

همچنين  .تگزارشي در اين مورد در پرونده موجود نبوده اس ،زآموبيشتر در خرداد ماه دانش  آموزشعدم نياز به 
است واجد حد اقل دو گزارش مدرسه به اولياء بوده  ،درصد دانش آموزان 60است كه پرونده حدود آن  نتايج حاكي از

  64جدول و  63جدول )مطلوب نسبتاًعملكرد (
  

وضعيت آموزشي و تربيتي دانش آموز در هر درس بر اساس ارزشيابي هاي به عمل آمده در طول هر  -4ماده  
ق مقياس زير مشخص و گزارش درس در حيطه هاي شناختي، عاطفي و مهارتي طبآن  نوبت با توجه به اهداف

 .شود يم

 نوبت شهريور نوبت دوم نوبت اول  

 خيلي خوب خيلي خوب خيلي خوب

 خوب خوب خوب

 قابل قبول قابل قبول  قابل قبول

نياز به آموزش و تالش 
  بيشتر

نياز به آموزش و تالش 
 بيشتر

نياز به آموزش و تالش 
 مجدد
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  در نوبت اول شده نييتع مقياس طبق مهارتي و عاطفي شناختي، هاي حيطه در آمده عمل به هاي ارزشيابي نظر ازآموزان  دانش پرونده تيوضع   65جدول 

 نامه نييآ 4ارزشيابي ماده 

  

  
 گزارش شده

  
گزارش نشده

  % % 
 87.1712.83 رتيآموز در هر درس با توجه به اهداف در حيطه هاي شناختي، عاطفي و مها وضعيت دانش

  
بوده كه به ارزشيابي كنندگان مقياس هاي اندازه گيري پيشرفت آن  هدف اصلي از اين ماده 

ارزشيابي هاي به درصدي عملكرد مدارس در مورد  87.17مشاهده  .تربيتي را ياداوري كند- تحصيلي
و مهارتي طبق  درس در حيطه هاي شناختي، عاطفيآن  با توجه به اهدافاول  عمل آمده در نوبت

  .65جدول تنشان دهنده عملكرد در حد مطلوب اسآيين نامه  مندرج درمقياس 
  

كه در نوبت دوم در كليه دروس    به پايه باالتر را دارد ارتقاءآموزي در خرداد ماه شرايط  دانش -5ماده 
 حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد

بل قبول، حصول اطمينان معلم يا مربي از دستيابي دانش آموز به اهداف اساسي سطح قا - تبصره 
  .باشد يمدروس 

  
 قبل سال ماه خرداد در باالتر هيپا به ارتقاء طيشرا داشتن نظر از آموز دانش پرونده تيوضع   66جدول 

بدون  نامه نييآ 5ارزشيابي ماده 
 جواب

شرايط قبولي 
 تهداش

پايه اول  آموزدانش 
 است

%% % 

قبول در نوبت دوم در كليه  كسب حداقل سطح قابل
 دروس

0.32 78.64 21.04 

 
داشتن شرايط ارتقاء به پايه فعلي ي مبني بر دوم تا پنجم گزارشآموزان  نتايج نشان داد كه پرونده هاي دانش

به طور طبيعي گزارشي  اند نبوده آموزش نپايه اول در سال قبل داآموزان  دانشچون .66جدول  اند داشته
 .در پرونده انها وجود داشته باشد ستيبا ينم

شهريور فرصت دارد با شركت  15باالتر را كسب نكند، تا  هيپابه  ارتقاءدانش آموزي كه در خردادماه شرايط  - 6ماده 
پيشنهادي معلم يا مربي در قالب پروژه نسبت به جبران  يها تيفعالجبراني و يا انجام  يها كالسدر 

معلم يا مربي با بررسي عملكرد دانش آموز در . مربوط اقدام نمايد يها درسخود در درس يا  يها ضعف
) هاي مناسب عملكردي آزمون(انجام شده توسط وي و يا انجام آزمون  يها تيفعالجبراني يا  يها كالس

  . دينما يمم نتيجه ارزشيابي وي را اعال
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 يجبران يها كالس در شركت و قبل سال ماه خرداد در باالتر هيپا به ارتقاء طيشرا نداشتن نظر از آموز دانش پرونده تيوضع  67جدول 

 6ارزشيابي ماده 
 نامه نييآ

سال گذشته قبول 
 شده

 پايه اول است آموزدانش 

 بدون جواب

%%% 

0.32 78.64 21.04 

 
نيز تصديق كننده عملكرد مناسب مدارس در  6در مورد ماه  ها پروندهدر بررسي  5شواهد پشتياني كننده ماده 

  .67جدول بوده استآيين نامه  6مورد اقدام مبتني بر مفاد ماده 
  

دروس حداقل سطح قابل قبول را  هيكلكه در    را دارد به پايه باالتر ارتقاءآموزي در شهريور ماه شرايط  دانش -7ماده 
 . كسب كرده باشد

به پايه  تواند يم  آموزي كه در پايان نوبت شهريور ماه حداكثر از دو درس به سطح قابل قبول نرسد،  دانش - 1تبصره 
  . يابد ارتقاءباالتر 

آموز جهت  دانش پروندهسب نكرده باشد، در مورد دانش آموزي كه در بيش از دو درس سطح قابل قبول ك -2تبصره 
وضوع در شوراي مدرسه با حضور والدين و معلم م. دگير تعيين تكليف در اختيار شوراي مدرسه قرار مي

 ستيبا يممعلم . ابدي يم ارتقاءمربوط مطرح و در صورت موافقت اكثريت اعضا، دانش آموز به پايه باالتر 
  .آموز را به شوراي مدرسه ارائه دهد دانشارتقاء صميم در مورد مدارك و مستندات الزم براي اتخاذ ت

بار و به صورت غير  2ابتدايي حداكثر  دورهدر طول    7 ماده 2 تبصرهارتقاي دانش آموز با استفاده از مفاد  -3تبصره 
  .متوالي مجاز است

  
ترانه مربوط بود از امتياز استان كه به مدارس پسرانه و دخ 5نفر در  85پرونده بررسي شده  1559ن از بي

توزيع   69جدول و   68جدول . . اند كردهاستفاده ) داكثر از دو درس به سطح قابل قبول نرسيدنح( 7ماده  1تبصره 
  .دهد يمرا نشان آنان  استاني و پايه اي

 ها استان در اند رفته باالتر هيپا به و دهيرس قبول قابل سطح به درس دو از حداكثر ماه شهريور نوبت پايان در كه يآموزان دانش يفراوان عيتوز  68جدول 

 درصد فراواني

 درصد مطلق

 درصد تراكمي 

 13  يشرق جانيآذربا
      

15.29  
      

15.29        15.29  

 4 فارس
        
4.71  

        
4.71        20.00  

 20 هرمزگان
      

23.53  
      

23.53        43.53  

 5 بوشهر
        
5.88  

        
5.88        49.41  

  76.47                   23 شهر تهران
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27.06  27.06  

 20 تهران يها شهرستان
      

23.53  
      

23.53      100.00  

 85 جمع
    

100.00  
    

100.00    
  

 هيپا كيتفك به اند رفته باالتر هيپا به و دهيرس قبول قابل سطح به درس دو از حداكثر ماه شهريور نوبت پايان در كه يآموزان دانش يفراوان عيتوز  69جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  23.53        23.53        23.53       20 دوم

  48.24        24.71        24.71       21 سوم

  78.82        30.59        30.59       26 چهارم

  100.00      21.18        21.18       18 پنجم

    100.00      100.00     85 جمع

 

 درس دو ازشهريور ماه حداكثر  پايان در كه آموزاني دانش پرونده، نامه نييآ 7ماده  2بر اساس مفاد تبصره 
 در و مطرح مربوط معلم و والدين حضور با مدرسه شوراي در تكليف تعيين بايد جهت نكنند كسب قبول قابل سطح
در پرونده موجود  الزم مستندات و مدارك يابد و مي ارتقاء باالتر پايه به آموز دانش ،اعضا اكثريت موافقت صورت
  .باشد

 اند رفته باالتر هيپا به و دهينرس قبول قابل سطح به درس دو از حداكثر ماه شهريور نوبت پايان در كه يآموزان دانش يفراوان عيتوز  70جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  2.89          2.89          2.89         45 استفاده كرده 2از تبصره 

  100.00      97.11        97.11       1514 تفاده نكردهاس 2از تبصره 

    100.00      100.00     1559 جمع

 
استفاده ) درصد 3حدود (ر نف 45و  اند نكردهاز اين تبصره استفاده آموزان  دانش) درصد 97حدود (نفر  1514

 .70جدول  تگزارش الزم در پرونده وجود داشته اس 7طبق مفاد ماده نتايج نشان داد كه بر  . 70جدول اند كرده
ز اين امكان ا. دده يمتحصيلي نشان هاي و پايه  ها استانرا در ي فاقد گزارش ها پروندهتوزيع  72جدول و  71جدول 
م نج، پپايه هاي چهارمآموزان  مچنين دانشه. دان نمودهاستفاده ر تهران و هرمزگان بيشت يها شهرستانآموزان  دانش

آن  و تبصره هاي 7علمين در مصاحبه هاي انجام شده در مورد ماده م. دان بردهو سوم به ترتيب بيشترين بهره را 
 .حذف گردد 7ماده  2تبصره همچنين  ،باشدس يك درمشروط به يا حذف گردد و يا  7از ماده  1تبصره بودند  معتقد

 به تفكيك استان اند رفته باالتر هيپا به و گرفته قرار مدرسه شوراي اختيار در تكليف تعيين جهت كه ييها پرونده يفراوان عيتوز   71جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  44.44        44.44        44.44       20 تهران يها شهرستان

  80.00        35.56        35.56       16 هرمزگان

  97.78        17.78        17.78       8  يشرق جانيآذربا

  100.00      2.22          2.22         1  اصفهان

    100.00      100.00     45 جمع
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 به تفكيك پايه تحصيلي اند رفته باالتر هيپا به و گرفته قرار مدرسه شوراي اختيار در تكليف تعيين جهت كه ييها پرونده يفراوان عيتوز  72جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  44.44        44.44        44.44       20 چهارم

  73.33        28.89        28.89       13 پنجم

  100.00      26.67        26.67       12 سوم

    100.00      100.00     45 جمع
 

 
 

اي  اي به مدرسه آموزي كه در حين سال تحصيلي با رعايت مقررات از مدرسه تربيتي دانش - وضعيت آموزشي - 8ماده 
مستندات و ارزشيابي هاي معلم يا  شود، توسط معلم يا مربي مدرسه مقصد، با استفاده از ديگر منتقل مي

  .شود يمتعيين ...) و  ها هيتوصگزارش نوبت اول، (مربي مبدأ 
  

 يمنتقل آموز دانش پرونده تيوضع   73جدول 

  8ماده 
 %  تعداد      

 انتقالي بوده

  

تربيتي معلم فعلي، با استفاده از  - تعيين وضعيت آموزشي
  لم قبليارزشيابي مع

  

گزارش معلم قبلي موجود 
 306 19.63 است

گزارش معلم قبلي موجود 
 29 1.86 نيست

 1224 78.51 انتقالي نبوده

 
 يستيبا يمآيين نامه  8كه بر اساس ماده  اند بودهمنتقلي آموزان  نفر دانش 335تعداد ،پرونده تحصيلي 1559از 

 .ددر پرونده وجود داشته باشتهيه شده  "تربيتي – يآموزشضعيت و "از انها گزارشي كه مدرسه قبلي تحت عنوان 
منتقل شده حاوي چنين آموزان  پرونده دانش 335از ) ددرص 90حدود (پرونده  306نشان داد كه تنها  جينتا

ت اس مبدأمنتقل شده فاقد گزارش معلم يا مربي مدرسه آموزان  درصد پرونده هاي دانش 1و حدود گزارشي بوده 
  .73جدول 

 
 استان كيتفك به يمنتقل آموز دانش  ناقص پرونده تيوضع   74جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني 

 14 48.28 48.28 48.28 شهر تهران

 10 34.48 34.48 82.76 بوشهر

 4 13.79 13.79 96.55  يشرق جانيآذربا

 1 3.45 3.45 100.00 نهرمزگا

  29 100.00 100.00 جمع

  
   74جدول در ها استانمنتقل شده به تفكيك آموزان  دانشه پرونده فاقد گزارش معلم يا مربي مدرس 29توزيع 

 .تكه اين وضعيت در شهر تهران و استان بوشهر بيشتر وجود داشته اس شود يمالحظه م. تاس آمده
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 جنسيت كيتفك به يمنتقل آموز دانشص ناق پرونده تيوضع  75جدول 

 درصد تراكمي درصد خالص درصد فراواني

 62.07 62.07 62.07 18 دخترانه

 100.00 37.93 37.93 11 پسرانه

   100.00 100.00 29 جمع

 
منتقل شده به تفكيك جنسيت در آموزان  دانش هپرونده فاقد گزارش معلم يا مربي مدرس 29همچنين توزيع 

 .پسر نقص داشته است از شتريبمنتقل شده دختر آموزان  پرونده دانشكه  شود يمالحظه م. تاس آمده75جدول 
 يليتحص هيپا كيتفك به يمنتقل آموز دانش پرونده تيوضع   76جدول 

 درصد تراكمي درصد خالص درصد فراواني 

 31.03 31.03 31.03 9 پنجم

 58.62 27.59 27.59 8 چهارم

 75.86 17.24 17.24 5  اول

 93.10 17.24 17.24 5 دوم

 100.00 6.90 6.90 2 سوم

  100.00 100.00 29 جمع

 
بت به پايه هاي ديگر منتقل شده پايه هاي پنجم و چهارم نسآموزان  همچنين فراواني پرونده هاي ناقص دانش

  .76جدول بيشتر بوده است
 
 لهيوسبايد به    اول، دوم و شهريور ماه يها نوبتدر  آموزان،تربيتي دانش  - ارائه گزارش ارزشيابي آموزشي - 9ماده 

پس از پايان  روز 5معلم يا مربي در نمون برگ مربوط بدون قلم خوردگي، ثبت و امضاء شده، حداكثر تا 
  .ارزشيابي هر نوبت به دفتر مدرسه ارائه شود دوره

را ارائه ندهد، مدير آموزان  نتايج ارزشيابي دانش) به هر دليل(چنانچه معلم يا مربي مربوطه، در پايان هر نوبت  - تبصره
ت متبوع بايد به تشخيص خود مدارك و اطالعا ادارهمدرسه ضمن گزارش به مديريت آموزش و پرورش 

را براي اعالم نتيجه نهايي در اختيار يكي از معلمان يا مربيان واجد شرايط  آموزان مربوط به ارزشيابي دانش
  .قرار دهد

  
ر اينجا فقط نوبت د(روزه بعد از هر دوره ارزشيابي  5معلمان موظفند در فاصله زماني ، آيين نامه 9بر اساس ماده 

را پس از ثبت و امضا آموزان  تربيتي دانش – يآموزشزارش ارزشيابي گ) دشمهر تا دي به دليلي كه قبال گفته ل او
 .به دفتر مدرسه ارائه كنند

  مدرسه به شده ليتحو و امضا ،ثبت 91-92نوبت اول سال  يتيترب-يآموزش يابيارزش گزارش برگ نمون نظر از ها پرونده يفراوان   77جدول 

 درصد تراكمي د مطلقدرص درصد فراواني

 92.50 92.50 92.50 1442 گزارش وجود دارد

 100.00 7.50 7.50 117 گزارش وجود ندارد

   100.00 100.00 1559 جمع 
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- يآموزش يابيارزشگزارش ) درصد 8حدود ( آموزدانش  117پرونده ر پرونده مشاهده شد كه د 1559بين ز ا
 .77جدول نوبت اول وجود ندارد يتيترب

 استان كيتفك به مدرسه به شده ليتحو و امضا ،ثبت يتيترب-يآموزش يابيارزش برگ نمون نظر از ها پرونده يفراوان  78جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني

  33.33         33.33         33.33        39  اصفهان

  57.26         23.93         23.93        28  يشرق جانيآذربا

  76.07         18.80         18.80        22 فارس

  85.47         9.40           9.40          11 هرمزگان

  91.45         5.98           5.98          7 شهر تهران

  95.73         4.27           4.27          5  ايالم

  100.00       4.27           4.27          5 بوشهر

    100.00       100.00      117 جمع

 
درصد اينگونه  57يش از ب. تاس آمده 78جدول ي مختلف در ها استانتوزيع فراواني اين تعداد پرونده در 

  .تشرقي ياف جانيآذرباي اصفهان و ها اناستدر  توان يمرا  ها پرونده
 تيجنس كيتفك به مدرسه به شده ليتحو و امضا ،ثبت يتيترب-يآموزش يابيارزش برگ نمون نظر از ها پرونده يفراوان   79جدول 

 درصد مطلق درصد  فراواني

 درصد تراكمي

 

  68.38         68.38         68.38        80 پسرانه

  100.00       31.62         31.62        37 دخترانه

    100.00       100.00      117 جمع

 
 رپسآموزان  همچنين توزيع فراواني پرونده هاي فاقد گزارش ارزشيابي نوبت اول نشان داد كه بيشتر انها به دانش

 توان يمرا در پايه هاي تحصيلي مختلف  ها پروندهفراواني اين دسته از . 79جدول مربوط است  )ددرص 68حدود (
  .80جدول را داشته اند ها يفراواندرصد  62پايه هاي دوم و سوم بيش از آموزان  پرونده دانشبدين ترتيب . ديد

 يليتحص هيپا كيتفك به مدرسه به شده ليتحو و امضا ،ثبت يتيترب-يآموزش يابيارزش برگ نمون رنظ از ها پرونده يفراوان   80جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني    

  38.46        38.46        38  45 دوم  

  62.39        23.93        24  28 سوم  

  83.76        21.37        21  25 چهارم  

  100.00      16.24        16  19  پنجم 

    100.00      100  117  جمع 

  
. تاسآموزان  تربيتي دانش–اطالع رساني مدرسه نسبت به پيشرفت تحصيلي مربوط به آيين نامه  10ماده 

 زهاينيا باآموزان  دانش تربيتي - تحصيلي پيشرفت گزارشمچنين اين ماده پيش بيني ساز و كار تهيه نمون برگ ه
  .ترا نموده اس ويژه
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 گزارش ارزشيابي، نوبت هر از پس روز 10 تا حداكثر مربيان و معلمان همكاري با است موظف مدرسه مدير -10ماده 
  .برساند آموز دانش ولي اطالع به كتبي صورت به را آن نتايج

 پرورش و آموزش سازمان توسط ويژه، نيازهاي باآموزان  دانش تربيتي -  تحصيلي پيشرفت گزارش برگ نمون: تبصره
  .شد خواهد ابالغ ها استان به نوآوري و آموزش معاون تاييد از پس و تهيه كشور استثنايي

 
  روز ده مدت ظرف نيوالد به يابيارزش نوبت هر جينتا اعالم مورد در ريمد عملكرد   81جدول 

 درصد تعداد .'10 ماده'

 شيابي توسط مدير به وليزگزارش نتايج ار

  

 ٨٨.٧١ ١٣٨٣ بلي
 ١١.٢٩ ١٧٦ خير

و نيز تاريخي كه والدين  دينما يمكه از طريق تطبيق دو تاريخي كه مدير به والدين ابالغ  نظر بودابتدا در 
در هنگام بررسي  آنكهما به دليل ا. دعملكرد مدارس در مورد اين ماده بررسي شو ،كنند يمگزارش را دريافت 

. دنينما ينمبه مدرسه تاريخي درج  ها گزارشفرستادن  باز پسدر هنگام  عموماًمشاهده شد كه والدين ا ه پرونده
روز اين اطالع رساني را انجام  10كه چگونه مدير موظف است پس از  كند ينمالوه بر اين مفاد ماده به درستي بيان ع

والدين از گزارش  ناثري از مطلع شد ايآاز طريق بررسي اينكه  صرفاًدر مورد اين ماده  مدارسعملكرد  نينابراب. دده
تيجه نشان داد كه از بين كليه پرونده هاي بررسي شده ن. دش انجام ،ارزشيابي فرزندشان در پرونده وجود دارد يا خير

  .81جدول اوليا از گزارش ارزشيابي فرزندشان است نپرونده فاقد نشانه اي از وصول و يا مطلع شد 176
 

  ها استان كيتفك به روز ده مدت ظرف نيوالد به يابيارزش نوبت هر جينتا اعالم عدم مورد در ريمد عملكرد    82جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني استان

 56 31.82 31.82 31.82 شهر تهران
 47 26.70 26.70 58.52 بوشهر
 24 13.64 13.64 72.16  شرقي آذربايجان
 16 9.09 9.09 81.25 فارس
 14 7.95 7.95 89.20  ايالم

 9 5.11 5.11 94.32 هرمزگان
 6 3.41 3.41 97.73  اصفهان

 4 2.27 2.27 100.00 شهرستان هاي تهران
176 100.00 100.00 

) ددرص 27(و بوشهر ) درصد 31(شهر تهران آموزان  دانشبيشتر به اولياي  ها پروندهاين دسته از  آنكهجالب 
و ) درصد 40(پايه هاي اول آموزان  و دانش  83جدول دختر بيشتر از پسرن آموزا در اين ميان دانش .82جدول 
الحظه نتيجه ارزشيابي خود توسط والدين محروم از م پايه هاي ديگر آموزانبيشتر از دانش  )درصد 19( چهارم 

  .84جدول اند بوده
 تيجنس كيتفك به روز ده مدت ظرف نيوالد به يابيارزش نوبت هر جينتا اعالم عدم مورد در ريمد عملكرد   83جدول 

 درصد تراكمي درصد خالص درصد فراواني

 59.88 59.88 59.88 97 دخترانه

 100.00 40.12 40.12 65 پسرانه

 100.00 100.00 162 جمع
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 يليتحص هيپا كيتفك به روز ده مدت ظرف نيوالد به يابيارزش نوبت هر جينتا اعالم عدم مورد در ريمد عملكرد  84جدول 

 درصد تراكمي درصد خالص درصد فراواني

 40.12 40.12 40.12 65 اول

 59.26 19.14 19.14 31 چهارم

 76.54 17.28 17.28 28 پنجم

 90.74 14.20 14.20 23 سوم

 100.00 9.26 9.26 15 دوم

 100.00 100.00 162 جمع

 
   .تيا ولي وي مربوط اس آموزبه اعتراض به ارزشيابي توسط دانش آيين نامه  11ماده ع موضو

  
 اعتراض مدرسه مدير. بود خواهد گزارش اعالم از پس هفته يك حداكثر ارزشيابي، زارشگ به اعتراض مهلت -11ماده 

 نظارت با و مجدد بررسي با ايشان و دهد يم قرار مربوطه مربي يا معلم اختيار در را وي ولي يا آموز دانش
 اعالم روز 3 مدت ظرف حداكثر را نهايي جهينت مدرسه، شوراي در طرح نياز صورت در و مدرسه مدير

  .دينما يم
  

  يابيارزش جهينت به اعتراض سوابق نظر از آموز دانش پرونده تيوضع   85جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 3 0.19 0.19 0.19 بدون جواب
 75 4.81 4.81 5 سوابق اعتراض وجود دارد

 9 0.58 0.58 5.58 اعتراض وجود ندارد هسوابق پاسخگويي ب
 1472 94.42 94.42 100 اند دانش آموز يا ولي اعتراضي نداشته

   1559 100 100 جمع

  استان كيتفك به نشده يبررس معترضآموزان  دانش پرونده تيوضع  86جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني

 3 33.33 37.5 37.50 هرمزگان
 2 22.22 25 62.50  ن شرقيآذربايجا
 2 22.22 12.5 75.00  اصفهان
 1 11.11 12.5 87.50 فارس

 1 11.11 12.5 100.00 شهر تهران
   9 100.00 100 جمع

   
 تيجنس كيتفك به نشده يبررس معترضآموزان  دانش پرونده تيوضع   87جدول 

 جنس مدرسه

 درصد تراكمي قدرصد مطل درصد فراواني  

 6 66 66 66 پسرانه

 3 34 34 100 دخترانه

  9 100 100 جمع
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 يليتحص هيپا كيتفك به نشده يبررس معترضآموزان  دانش پرونده تيوضع   88جدول 

 پايه تحصيلي

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 4 44 44 44 چهارم

 2 22 22 66 دوم

 3 34 34 100 سوم

  9 100 100 جمع

 
را در آن  و مدير مدرسه بايدت يا اوليا ء وي داده اس آموزمهلت يك هفته اي به دانش آيين نامه  11ماده 

نفر  84ز آمودانش  1559از بين . اعالم شوده روز 3تيجه اين بررسي الزم است ن. داختيار معلم يا مربي وي قرار ده
پرونده حاوي گزارش  )ددرص 0/ 58 (ر نف 9بجز ها  آن كه در مورد همه اند داشتهعتراض به نتيجه ارزشيابي خود ا

 يتحصيل يو پايه ها ها تيجنس ،ها استانرا در  ها پروندهتوزيع اين  .85جدول چگونگي رسيدگي به اعتراض بود
  .دنده يمنشان  88جدول و87جدول و 86جدول 

 يكي از اسناد مهمي كه همانند دفاتر امتحاني سابق بايد در مدارس تهيه و وضعيت تحصيلي تربيتي دانش
مه آيين نا 12ر اساس ماده ب. تاس "تربيتي –دفتر ثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي "ثبت و ضبط شود آن  درآموزان 

  .اين دفتر در پايان سال تحصيلي توسط مدير امضا و مهر ميشود و سپس توسط نماينده اداره مسدود مي گردد
  

تربيتي  - هر نوبت در دفتر ثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  خاتمهنتايج ارزشيابي حداكثر يك ماه پس از  - 12ماده 
هر و توسط نماينده اداره آموزش و پرورش ثبت و پس از پايان سال تحصيلي، توسط مدير مدرسه امضا و م

  .شود يممسدود 
 

  دفتر يمسدو تيوضع و 90-91 تحصيلي سال يابيارزش ثبت دفتر درن آموزا دانش يارزشياب ثبت   89جدول 

 درصد تراكمي  درصد مطلق  درصد فراواني

 1.86 1.86 1.86 29 بدون جواب

 74.66 72.80 72.80 1135 مسدود شده

 78.96 4.30 4.30 67 مسدود نشده

 100.00 21.04 21.04 328 پايه اول بوده آموزدانش 

 100.00 100.00 1559 جمع

  
مدرسه  "تربيتي –دفتر ثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي "در  ،12 براي بررسي عملكرد مدارس در مورد ماده

مسدود "رتي كه چنين مشخصاتي در دفتر وجود داشت عنوان ر صود. دش يمنمونه جستجو  آموزان دانشمشخصات 
به وي اطالق  "مسدود نشده"عنوان د ش ينمو چنانچه مشخصات وي مشاهده  شد يمبه وي اطالق  "شده

اول  ايه تحصيليپدر ) سال اجراي طرح( 91- 92كه در سال تحصيلي  يآموزان دانشه بايد گفت ك. 89جدول شد يم
 328(كه در سال تحصيلي گذشته وضعيت تحصيلي داشته باشند و ثبت شوند  رود ينماند انتظار  نموده يمتحصيل 
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كه د انتقالي نيز به دليل نا معلومي مشخصاتي از انها در دفاتر مشاهده نشآموزان  شناز دار نف 29تعداد همچنين ).رنف
  .زده شد "بدون جواب "به انها برچسب 

 نشده ثبت تربيتي - تحصيلي پيشرفت ارزشيابي ثبت دردفترا انه مشخصات كه ياموزان دانش يفراوان عيتوز  90جدول 

 12ماده 

  درصد تراكمي   درصد مطلق   درصد  فراواني  

  50.75          50.75          50.75         34 شهر تهران

  73.13          22.39          22.39         15  يشرق جانيآذربا

  83.58          10.45          10.45         7  اصفهان

  91.04          7.46            7.46           5 هرمزگان

  98.51          7.46            7.46           5 بوشهر

  100.00       1.49            1.49           1 فارس

    100.00       100.00      67 جمع

 
مالحظه  .دبود جدول تئزيع فراواني تهيه ش كه مشخصات انها دردفتر ثبت نشده يآموز نفر دانش 67در مورد 

  .90جدول بايجان شرقي فراواني بيشتري داشته است Ĥذركه چنين پرونده هايي در شهر تهران و استان شود يم
 تيجنس كيتفك به مدارس نشده ثبت تربيتي – تحصيلي پيشرفت ارزشيابي دفاتر تيوضع   91جدول 

  درصد تراكمي   درصد مطلق   درصد  فراواني

 49 73.13 73.13 73.13 دخترانه

 18 26.87 26.87 100.00 پسرانه

  67 100.00 100.00 جمع

 
و همچنين پايه تحصيلي انها به ترتيب بيشتر پنجم و  91جدول بيشتر دختر بوده اندآموزان  اين دسته از دانش

  .92جدول  تچهارم بوده اس
 يليتحص هيپا كيتفك به مدارس نشده ثبت تربيتي – تحصيلي پيشرفت ارزشيابي دفاتر تيوضع   92جدول 

 پايه تحصيلي

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني 

 29 43.28 43.28 43.28 پنجم

 15 22.39 22.39 65.67 چهارم

 13 19.40 19.40 85.07 سوم

 10 14.93 14.93 100.00 دوم

  67 100.00 100.00 جمع

 
  .دگرفته شده بودر نظر  13با شرايط ويژه ماده آموزان  براي دانشآيين نامه  در
 
 يها يژگيو   ي كه داراي نقص عضو و يا مشكالت ويژه يادگيري هستند، متناسب باآموزانارزشيابي دانش  - 13ماده 

  .رديپذ يمايشان انجام 
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 ژهيو طيشرا يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   93جدول 

  %   تعداد 13ماده 
ه ط ويژداراي شراي آموزدانش 
 بوده

آموزان با مشكالت  آموز بر اساس ضوابط دانش آيا ارزشيابي دانش
 ويژه انجام شده

ارزشيابي ويژه 
 75 انجام شده

       
  4.81  

 1484 داراي شرايط ويژه نبوده آموزدانش 
       

95.19  

 
بر  .دت ويژه يا نقص عضو بوبا مشكالآموزان  مربوط به دانش) درصد 5(پرونده  75پرونده تعداد  1559از بين 

مي بايستي بر اساس شرايط آموزان  و پرورش استثنايي كشور اين گروه از دانش آموزشاساس بخشنامه ساز مان 
نشان داد كه آموزان  محتواي همه پرونده هاي اين دانش .دخاص يادگيري و يا جسماني كه داشته اند ارزشيابي شون

  .93جدول  ارس انجام شده استبه طور ويژه در مدا ارزشيابي انه
 استان كيتفك به ژهيو طيشرا يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   94جدول 

 13ماده 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني 

 38.67 38.67 38.67 29 هرمزگان

 65.33 26.67 26.67 20 تهران يها شهرستان

 89.33 24.00 24.00 18  شهر تهران

 100.00 10.67 10.67 8  يشرق جانيآذربا

  100.00 100.00 75 جمع

  

 تيجنس كيتفك به ژهيو طيشرا يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   95جدول 

 13ماده 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 61.33 61.33 61.33 46 پسرانه

 100.00 38.67 38.67 29  دخترانه

 100.00 100.00 75 جمع

  
 يليتحص هيپا كيتفك به ژهيو طيشرا يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   96جدول 

 13ماده  پايه تحصيلي

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني  

 30.67 30.67 30.67 23 پنجم

 58.67 28.00 28.00 21 چهارم

 73.33 14.67 14.67 11 اول

 86.67 13.33 13.33 10 دوم

 100.00 13.33 13.33 10 سوم

 100.00 100.00 75  جمع
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تحصيلي نشان  يو پايه ها ها تيجنس ،ها ناستارا در  ها پروندهتوزيع اين   96جدول و  95جدول و  94جدول 
ايه پنجم تحصيل پو در  پسرو نيز ن بيشتر در استان هرمزگاآموزان  كه اين گروه از دانش شود يمالحظه م. دنده يم
  .اند كرده يم

ي ها تياقلآموزان  هاي امتحاني رسم بر اين بوده كه تمهيدات الزم براي ارزشيابي دانشآيين نامه  همواره در
ي ارزشيابي از درس تعليمات ديني مورد چگونگ نيدر انيز آيين نامه  14ماده . صرح در قانون اساسي انديشيده شودم
  .ترا تعيين نموده اس ها تياقل

قانون اساسي،  ديني مصرّح در يها تياقلساير مذاهب اسالمي و  آموزان ارزشيابي از تعليمات ديني دانش -14ماده 
پذيرد و نتيجه آن  صورت مي زارت آموزش و پرورش و از تعليمات ديني خاص آنهاهاي و نامه برابر شيوه

  شود يمگزارش  4ماده مطابق 

آموز و ولي او، منعي براي شركت وي در كالس درس تعليم و تربيت اسالمي  در صورت تمايل اين دانش - تبصره 
  .و ارزشيابي آن وجود ندارد) هاي آسمان هديه(

 
 يمذهب يها تياقلدانش آموزان  يابيارزش تيوضع   97جدول 

 هاي ديني است؟ ساير مذاهب اسالمي و اقليتو آموز پير آيا دانش

  درصد  تعداد   
بدون جواب

 پذيرفته هاي وزارت صورت  نامه برابر شيوه ها تياقل يارزشيابي از تعليمات دين ايآ

 1.67 26 بدون جواب

 17.00 265 بلي بلي

غير شيعه  آموزدانش  خير
 نيست

1268 81.33 

 
رونده مربوط به اقليت هاي مصرح در قانون اساسي پ) ددرص 17( 265د پرونده تحصيلي تعدا 1559از تعداد 

هاي وزارت آموزش و  نامه برابر شيوهد بايآنان  ارزشيابي از تعليمات دينيآيين نامه  14ماده  برابر .دبو) هغير شيع(
را نشان  ها پروندهتوزيع چگونگي اقدام در مورد اين 97جدول  .پذيرد صورت و از تعليمات ديني خاص آنهاپرورش 

  .دده يم
و با تاكيد بر حيطه آموزان  متعادل و همه جانبه شخصيت دانشد و كمك به رشه توجآيين نامه  يكي از اهداف

با همكاري عوامل مدرسه اي  ها طهيحويژگي در اين  8مقرر بوده . ده استبو يو عاطفي و مهارت يهاي شناخت
  .ددرج شو آموزارزشيابي شوند و در پرونده دانش 

  
 جمله از مواردي اساس بر و مهارتي و عاطفي شناختي، هاي حيطه به توجه با آموز دانش تربيتي وضعيت -15 ماده

 كار در مشاركت - ضوابط و مقررات، قوانين رعايت - مذهبي يها ارزش به احترام - اخالقي هاي آموزه عايتر(
 و صداقت به اشتياق -اجتماعي و فردي بهداشت رعايت - جمعي يها تيفعال در پذيري مسئوليت -گروهي
) معاون يا مدير( مدرسه مديريت تاييد و مربي و معلم نظر با) يخوان كتاب و مطالعه به توجه - داري امانت
  .شود يم گزارش 4 ماده برابر
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 ،"خيلي خوب"چهارگانه يها اسيمقبه  يويژگي اخالقي و تربيت 8ن براي ارزشيابي ايآيين نامه  4ماده 
در مورد  يستيبا يمبه عبارت ديگر مدرسه  .تارجاع داده اس "نياز به آموزش و تالش بيشتر"و "قابل قبول"و "خوب"

اخيرالذكر در پرونده  يها اسيمقبي كنند و بر اساس را ارزشيا 15در ماده كيفي مذكور  يها يژگيوآموزان  دانش
   .ثبت كنند آموزدانش 

 پرونده در آموز دانش يتيترب تيوضع گزارش  98جدول 

 نامه نييآ 15ارزشيابي ماده 

 خير   بلي   بدون جواب      

   %   %   %  
  73.77        25.79        0.45         رعايت آموزه هاي اخالقي  

  76.46        22.96        0.58         هاي مذهبي  احترام به ارزش 

  79.60        19.82        0.58         مشاركت در كارگروهي در  

  74.02        25.59        0.38         هاي جمعي  پذيري در فعاليت مسئوليت 

  72.80        26.68        0.51         داري اشتياق به صداقت و امانت  

  73.44        26.11        0.45         خواني  توجه به مطالعه و كتاب 

  69.60        29.96        0.45         مقررات و ضوابط ، رعايت قوانين 

  71.33        27.84        0.83         رعايت بهداشت فردي و اجتماعي  

  
به دليل مشخص نبودن متولي اصلي اين بخش از  .دهد يمرا نشان پرونده  1559نتيجه مشاهده  98جدول 

درصد  74به طور متوسط حدود  .مالحظه شد كه بسياري از پرونده ها فاقد مستنداتي در اين مورد بودند يارزشياب
  .تداشپرونده ها چنين گزارش هايي در بر ن

رخي از ب. تفقدان مدرك تحصيلي قبلي و يا ترك تحصيل و يا وقفه تحصيلي همواره مسائل مبتال به مدارس اس
ه ب. تيي داشته اسها ينيبدر اين خصوص پيش  نامه نييآ 16ماده . است و برخي چنين نيستي اين مشكالت اختيار

  .مي گويند"موارد خاص "آموزان  اينگونه دانش
  

آموزي كه به عللي مانند عدم دسترسي به مدرسه، بيماري و يا اقامت در خارج از كشور  تحصيلي دانش هيپا -16ماده 
تحصيل او ايجاد شده يا مدارك تحصيلي وي در اثر  ادامهاي در  نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود و يا وقفه

آموزي كه مدارك قابل قبولي  حوادثي از قبيل سيل، زلزله و آتش سوزي از بين رفته است، همچنين دانش
هاي انجام شده از سوي شوراي معلمان،  نام و بررسي براي ارزشيابي ندارد، با رعايت حداقل سن متعارف ثبت

. شود يمشود و در ستون مالحظات دفتر آمار به رأي شوراي مدرسه استناد  توسط شوراي مدرسه تعيين مي
  ).باشد سال تمام مي 10و  9و  8و  7و  6اول تا پنجم به ترتيب  هاي ابتدايي براي پايه دورهسن متعارف در (

  خاص موارد شاملآموزان  دانش يليتحص هيپا تيوضع   99جدول 

 16ماده 

آموز شامل موارد  در ستون مالحظات دفتر آمار به رأي شوراي مدرسه در مورد دانش ايآ
 خاص استناد شده

 % تعداد 

 2.76 43 بلي

شامل موارد خاص 
 نبوده

1516 97.24 
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ي كه به علل مختلفي چون بيماري و اقامت در خارج از كشور و دچار حوادثي از آموزاننامه براي دانش  نييآ
وقفه تحصيلي در نظر گرفته شود و اين موضوع پس از آنان  پيش بيني كرده است كه براي شوند يم... وقبيل زلزله 

پرونده بررسي شده  1559از مجموع  ،آمدهنتايج به دست  برراب. دثبت شو آمارر راي مدرسه در دفتراي گيري در شو
ت درج شده اس آماردر دفتر آنان  همهق كه سواب اند شدهآيين نامه  شامل اين ماده از) درصد 8/2(نفر  43تعداد 
   .99جدول 

نامه  نييآ. دده يمته وقت مديران و معاونان مدارس را به خود اختصاص غيبت نيز از مسائلي است كه پيوس
را غير عادي تلقي "ترك تحصيل "امري موجه براي ادامه تحصيل به صورت عادي و  را "وقفه تحصيلي "اصطالح 
  .تمورد تعيين تكليف نموده اس نيدر اآيين نامه  17اده م. تنموده اس
  

رزشيابي جديد حضور فعال و مستمر دانش آموز ضروري است، گزارش پيشرفت با توجه به اينكه در ا -17ماده 
درصد روزهاي آموزشي را در مدرسه حضور داشته  80كه حداقل  شود يمي ارائه آموزانتحصيلي براي دانش 

در صورتي كه دانش آموزي با عذر موجه، كمتر از اين ميزان در مدرسه حضور داشته باشد، آن سال . باشند
  .شود يمبودن غيبت، براي وي ترك تحصيل محسوب  موجه ريغوي وقفه تحصيلي و در صورت براي 

 .باشد يمشوراي مدرسه  عهدهبودن غيبت به  موجه ريغتشخيص موجه و  -1تبصره 

ي كه يك يا چند سال وقفه تحصيلي داشته باشند، يك سال به سقف سني مجاز آموزاندر مورد دانش  -2تبصره 
  .شود يمافه اضها  آن تحصيل

 
 ليتحص ترك اي و وقفه يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   100جدول 

 هآموز شامل وقفه تحصيلي و يا ترك تحصيل شد آيا دانش

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني 

 4.62 4.62 4.62 72 بلي

 100.00 95.38 95.38 1487 خير

  100.00 100.00 1559 جمع

 
 استان كيتفك به ليتحص ترك اي و وقفه يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   101جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد فراواني 

 2.78 2.78 2.78 2  يشرق جانيآذربا

 4.17 1.39 1.39 1 هرمزگان

 79.17 75.00 75.00 54 شهر تهران

 100.00 20.83 20.83 15 تهران يها شهرستان

  100.00 100.00 72  جمع
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 تيجنس كيتفك به ليتحص ترك اي و وقفه يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   102جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني    

  87.50        87.50        87.50       63 پسرانه  

  100.00      12.50        12.50       9 دخترانه  

    100.00      100.00     72  جمع 
  

 يليتحص هيپا كيتفك به ليتحص ترك اي و وقفه يدارادانش آموزان  پرونده تيوضع   103جدول 

 درصد تراكمي درصد مطلق درصد  فراواني    

  27.78        27.78        27.78       20 سوم  

  80.56        52.78        52.78       38 چهارم  

  100.00      19.44        19.44       14 پنجم  

    100.00      100.00     72  جمع 

  
مديريت آيين نامه  17در مدرسه به وسيله ماده  آموزدرصدي دانش  80حضور  ،آمده است 17در ماده چنانچه 

د بومربوط  يمشمول وقفه تحصيلآموزان  به دانش) درصد 5حدود (پرونده  1559پرونده از بين  72د تعدا. شود يم
و  101جدول . شود يمبه ترك تحصيل منجر آن  موجه بودن غيبت به وقفه تحصيلي و غير موجه بودن .100جدول 
  .دهد يمتحصيلي نشان  يو پايه ها ها تيجنس ها، استانرا در  ها پروندهاين ت ضعيو 103جدول 102جدول 

پايه هاي دوم و آموزان  دانشم چهارم و پنج ،پايه هاي اولآموزان  بجز دانش، نامه نييآ 18ه مادد بر اساس مفا
  .به صورت جهشي به پايه باالتر بروندد توانن يمسوم با لحاظ شرايطي 

  
قبول شدگان ساعي و برجسته پايه هاي دوم و سوم ابتدايي با رعايت شرايط ذيل و تقاضاي كتبي ولي خود  -18ماده 

در ارزشيابي شهريورماه پايه باالتر شركت نموده و در صورت كسب سطح پيشرفت  6 مادهمطابق  توانند يم
 .يابند ارتقاءه صورت جهشي به آن پايه در كليه دروس ب» خيلي خوب«

  .را كسب نموده باشند» خيلي خوب«قبل، سطح پيشرفت ) هاي(ه دروس آن پايه و پاي هيكلاز ) الف

  .هوشي و رواني دانش آموز را به اين منظور تاييد نمايد يها تيصالحآموزش و پرورش استثنايي ) ب

  .باشند يم  ابي دروس تربيت بدني و وضعيت تربيتي معافموضوع اين ماده از ارزشيآموزان  دانش -1تبصره 

  . باشد يمابتدايي و براي يك پايه مجاز  دورهاستفاده از اين ماده صرفاً يك بار در طول  -2تبصره 

در نوبت شهريورماه  شوند يمي كه با استفاده از مفاد اين ماده قبول آموزانگزارش پيشرفت تحصيلي دانش  -3تبصره 
امضا تربيتي با ذكر استناد به مفاد اين ماده ثبت و مهر و  - و در دفتر ثبت ارزشيابي تحصيليارائه شده 

  .شود يم
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  يجهشآموزان  دانش يفراوان   104جدول 

 آموز شامل جهش تحصيلي شده است؟ آيا دانش

  درصد تراكمي   درصد مطلق  درصد فراواني 

 2.82 2.82 2.82 44 بلي

 57.86 55.04 55.04 858 نبوده اندش متقاضي جه متقاضي

 100.00 42.14 42.14 657 بوده اند و شامل جهش نبوده اندم چهارم و پنج ،پايه هاي اول

155 جمع
9 

100.00 100.00  

  
از امتياز جهش استفاده ) درصد 3( آموزدانش  44 ،پرونده بررسي شده 1559كه از بين  شود يممالحظه 

متقاضي جهش  اساساًحق استفاده از جهش نداشته اند و يا  شانيليتحصر حالي كه بقيه يا به دليل پايه د. دان هنمود
  .104جدول نبوده اند

 يجهشآموزان  دانش مورد در مدرسه عملكرددرصد   105جدول 

 نامه نييآ 18ارزشيابي ماده 

 بلي 

 % 

 100.00 تقاضاي كتبي ولي براي جهش تحصيلي وجود دارد

 100.00 براي جهش تحصيلي در ارزشيابي شهريورماه پايه باالتر شركت نموده

 100.00را كسب نموده "خيلي خوب"قبل، سطح پيشرفت ) هاي(براي جهش تحصيلي از كليه دروس آن پايه و پايه 

 100.00 آموز را تاييد نموده هاي هوشي و رواني دانش ايي صالحيتبراي جهش تحصيلي آموزش و پرورش استثن

 100.00 از ماده مربوط به جهش تحصيلي صرفاً يك بار در طول دوره ابتدايي و براي يك پايه استفاده نموده

 100.00 آموز در دفتر ثبت ارزشيابي با استناد به مفاد ماده مربوط ثبت و مهر و امضا شده گزارش دانش

 
خيلي «كسب سطح پيشرفت  .تدر نظر گرفته شده اسآيين نامه  شرايط ويژه اي درآموزان  راي جهش دانشب
استفاده  و آموزش و پرورش استثنايي توسط هوشي و رواني دانش آموز يها تيصالحد و تايي در كليه دروس» خوب

چگونگي اقدام  .تتفاده از اين ماده اسشرايط اس نيتر مهماز صرفاً يك بار در طول دوره ابتدايي و براي يك پايه 
  .تاس آمده105جدول در آيين نامه  18ماده د مدرسه بر اساس مفا

از افرادي كه در سن تحصيل نيستند و يا به داليلي نتوانسته اند  دستهآن  هاي امتحاني برايآيين نامه  معموالً
به اين  .رنديگ يمديگر امكانات براي ادامه تحصيل استفاده كنند تمهيداتي در نظر امتياز تحصيل در دوره روزانه و  از

را تعيين نموده  آزادشرايط استفاده از امتياز داوطلبي آيين نامه  19ماده  .نديگو يم " آزادداوطلب "گروه از افراد 
  .تاس

 14پنجم ابتدايي و با داشتن شرط سني حداقل  هيپاآزاد صرفاً در   ابتدايي، ارزشيابي از داوطلبان دورهدر  -  19ماده 
مواد درسي صرفاً به صورت پاياني و از تمام محتواي كتب  هيكلاين ارزشيابي در . شود يمسال تمام انجام 

براي درس تربيت بدني و وضعيت تربيتي . شود گزارش مي 4 مادهآن مطابق  جهينتآيد و  درسي به عمل مي
  .ور نخواهد شداي منظ داوطلبان آزاد رتبه
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  آزاد داوطلبآموزان  دانش مورد در مدرسه عملكرد   106جدول 

از كليه دروس به جز قرآن و قرائت فارسي به صورت پاياني امتحان كتبي به عمل آمده و نتيجه ثبت ه اگر داوطلب آزاد بود
 شده

 درصد تراكمي  درصد مطلق  درصد فراواني  

 0.64 100.640.64 بلي

 82.94 128382.3082.30 مشمول داوطلب ازاد نبوده

 100.00 26617.0617.06 شرط سني نداشته اند

   1559100.00100.00 جمع

  
 آزادبه عنوان داوطلب  توانند يسال تمام م 14پنجم ابتدايي با داشتن شرط سني حداقل  هيپاآموزان  دانش
 صرفاًبر اساس ضوابط اين ماده . تبراي اين گروه مجوز الزم را فراهم نموده اسن نامه آيي 19اده م. دامتحان دهن

كالس آموزان  كل پرونده هاي دانش تعداد دارند ورا  آزادكالس پنجم حق استفاده از امتياز داوطلبي آموزان  دانش
كه از همه  اند آزاد بودهنفر داوطلب  10، مپايه پنج آموزدانش  276تايج نشان داد كه از بين ن. تبوده اس 276پنجم 

اما  نفر بقيه در حالي كه كالس پنجم بوده اند 266در حالي كه  است آمدهارزشيابي به عمل آيين نامه  آنان بر اساس
را  ها روندهپچگونگي اقدام در مورد اين   106جدول .اند شده يآزاد نممشمول تعريف داوطلب شرط سني نداشته و 

  .دهد يمنشان 

و آموزان  دانش اءيتعامل بين اولآيين نامه  يآيا در اثر اجرا : هشتم سؤال
  مدارس بهبود يافته است؟

  . ددر نظر گرفته شدنل سؤايي بودند كه براي پاسخگويي به اين ها گروه ينمعلمء و اوليا   
 ينظر نيانگيم باه مدرس با تعاملبهبود  مورد درن يالدو نظر نيانگيمه سيمقا   107جدول 

 نامه نييآ ضعف نقاط
tمقدار  

سطح 
معنی 
 داری

تفاوت با 
 ميانگين نظري

 0.23 0.00 11.62 شوم بيشتر آگاه ميم از وضعيت تحصلي فرزند

 0.26 0.00 13.48 كنند والدين بيشتر با مدرسه همكاري مي

  
 رايب. تاس آمده  107جدول در مدرسه با شانتعاملبهبود  مورد در ينظر نيانگيم با نيوالد نظر نيانگيممقايسه 

تي تك متغيره ن آزمو از test value= 2)(نظري  ميانگين والدين با نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين
  .درصد معني دار بودند 5سطح  رو همگي د 13.48تا  11.62همه گويه ها بين  tر مقادي .داستفاده ش

 مدرسه با تعاملد بهبو مورد در نيوالد نظر يبند رتبه  108جدول 

 ميانگين رتبه تعامل رتبه
 1.51 كنند والدين بيشتر با مدرسه همكاري مي 1 

 1.49 شوم بيشتر آگاه ميم از وضعيت تحصلي فرزند 2 
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ملشان با اتعبهبود مورد در  والدينتوسط ه داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شدفريدمن نشان  آزموننتيجه 
  .108جدول و غير معني دار بود 1ي آزاددرجه  975/0و برابر با مقدار خي ده مدرس

 مدرسه با اءياول تعاملبهبود  مورد در ينظر نيانگيم با معلمان نظر نيانگيمه سيمقا  109جدول 

تفاوت با ميانگين نظري سطح معني داري  مقدارt تعامل از نظر معلمان
 0.25 5.960.00 اولياء از روند پيشرفت فرزند اگاه شده اند

 0.18 4.430.00 مشاركت اولياء در امور مدرسه جلب شده

  
 مدرسه با اولياء تعامل مورد درن معلما نظر يبند رتبه  110جدول 

 ميانگين رتبه تعامل رتبه
 1.53 اولياء از روند پيشرفت فرزند اگاه شده اند 1

 1.47 مشاركت اولياء در امور مدرسه جلب شده 2

  
 رايب. تاس آمده  109جدول در مدرسه با اولياء تعامل مورد در ينظر نيانگيم با معلمان نظر نيانگيمه سيمقا

تي تك متغيره ن آزمو از test value= 2)(نظري  ميانگين بان معلما نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين
همچنين  .درصد معني دار بودند 5سطح ر و همگي دبود  5.96ا ت 4.43ن همه گويه ها بي tر مقادي .داستفاده ش

با درمورد تعامل اوليا با مدرسه  معلمانتوسط ه ه نظرات داده شدفريدمن نشان داد كه ميانگين رتب آزموننتيجه 
  . 110جدول و غير معني دار بود 1ي آزاددرجه  975/0و برابر مقدار خي د
 اشاره مدرسه با اوليا تعاملبهبود  با مرتبطو منفي  مثبت هاي ويژگي برخي به نيز مصاحبه جلسات در معلمين

  . اند نموده
كه  ياينكه در مناطق محروم و روستاي ثالًم. داجتماعي اولياء مروطن–برخي از اين نكات به شرايط اقتصادي 

به والدين مشكل دارند و  يميزان سواد كمتر است مدارس و معلمين در تفهيم ويژگي ها و الزامات ارزشيابي توصيف
چيست رت با و اين نوع ارزشيابي سنتي روش نمره دادن بين  يتفاوت هاي اساسدر مورد اينكه قانع كردن انها 

ه مهارت مراجعه بو  توانند برقرار كنند نمي بازخوردهاا ارتباط ب اولياءيا اينكه اين دسته از  .مشكل مواجه مي سازد
ايي زندگي روستق كه در مناط اولياءاين گروه از  براي كار وسايل و ابزار تهيههمينطور  .درا ندارن كار پوشه يمحتوا

  است مشكلمي كنند 
برخي ديگر از اولياء هنوز نسبت به عادت هاي ارزشيابي با شيوه قديم احساس بهتري دارند و با مفاهيم ارزشيابي 

يا  "خوب خيلي"كه د بعد از چند سال هنوز با اين عبارات غريبن مثالً. توصيفي نمي خواهند ارتباط برقرار كنند
 اين در رقابت دانند نمي اهآن. و تفاوت انها تا چه حد تعيين كننده استت چه معني اسبه  "قبول قابل" يا "خوب"

  .درك جلب توان نمي مشاركت به را ها خانوادهبه عبارت ديگر با مفهوم مشاركت غريبند و. دارد معنيكمتر  روش
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و  مديران( هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذگروه هاي  يها واكنش : نهمسؤال 
ها و جنبه هاي  نسبت به مؤلفه) ها و اولياي آنآموزان  معلمان، دانش كارشناسان،

  چگونه است؟آيين نامه  و يابينوع ارزش نيمختلف ا
ان ريمد نظراتآيين نامه  هاي مؤلفهنسبت به  هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذبراي بررسي واكنش گروه هاي 

  .دتحليل ش، ياولا ن،آموزا دانش ،انمعلمادارات،  كارشناسان و رسامد

  و كارشناسان رسامدمديران  شواكن: الف 
  

. دانتخاب شدن سؤالكارشناسان و مديران مدارس و معلمان به عنوان گروه هاي هدف براي پاسخگويي به اين 
 در كارشناسان و مديران ظرن ،ششم تحقيق سؤالدر آيين نامه  اهداف تحقق ميزان مورد در كارشناسان و مديران ظرن

آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود مورد درن رايمد و كارشناسان نظر ،درسوال سوم تحقيقآيين نامه  ضعف طنقا مورد
ر اين بخش به هر يك از اين مولفه ها از ديدي كلي تر مي نگريم و نتايج با د. دچهارم تحقيق بررسي ش سؤالدر 

  .دشو يمبا هم مقايسه س استفاده از تحليل واريان
 ها مؤلفه به كارشناسان و مديران واكنش   111جدول 

ميانگينتعدادسمت  واكنش

  Fمقدار  
   F معني داري

 
  tمقدار 

 

درجه 
  آزادي

 

معني داري دو 
  دامنه

 اهداف تحقق به
 نامه نييآ

 3127.0323 كارشناس
 6433.2031 مدير 001. 93 3.29- 89. 016.

 آيين ضعفبه
  نامه

 05. 93 1.98 1.28.26 3136.9677 اسكارشن

 6432.2813 مدير

 محدوديتبه
 نامه آيين اجرايي

 003. 93 3.066 11.07.001 3145.2581 كارشناس

 6440.1875 مدير

است كه مديران مدارس نسبت به تحقق اهداف در مقايسه با كارشناسان نظر آن  به طور خالصه نتايج بيانگر
اجرايي ان  يها تيمحدودنقطه ضعف ها و ه مديران مدارس تاييد كنندز اما كارشناسان بيشتر اد ري دارنمثبت ت

  .111جدول درصد معني دار بوده است  5هستند و همه اين تفاوت ها در سطح 

  معلمان  واكنش: ب 
 سؤالدر آيين نامه  اهداف تحقق ميزان مورد در علمانم ظرن. دهدف انتخاب شدنه معلمان به عنوان گرودر اينجا 
در آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود مورد دردرسوال سوم تحقيق و آيين نامه  ضعف نقاط مورد در ،ششم تحقيق

ر اين بخش به هر يك از اين مولفه ها از ديدي كلي تر مي نگريم و نتايج را با د. دچهارم تحقيق بررسي ش سؤال
   .شود يمبا هم مقايسه س ز تحليل وارياناستفاده ا
درجه  3مقياس آيين نامه  در مورد ميزان تحقق اهدافن آنا سؤالي معلمان براي بررسي نظر 15پرسشنامه   

باشيم  گر توقع داشتها. دداشته باش 45تا  15توانست نمراتي بين  كه ميد بو "تا حدودي"و  "خير "، "بلي "اي 
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 tرا براي انجام آزمون  30توان ميانگين نظري  باشد مي "حدودي تا "طور متوسط در حد  اهداف از نظر معلمان به

مناسب تحقق اهداف  ياين ميانگين نظري در صورت انتظار ما از معلمان براي ارزيابي تا حدود .تك متغيره بكار برد
ن آزمو از test value= 30)(نظري  نميانگي بان معلما نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براينابراين ب. دبو

  .دهد يممقايسه نظر معلمان با مقدار مفروض تي را نشان   112جدول ...د تي تك متغيره استفاده ش
 نامه نييآ اهداف تحقق به نسبت معلمان واكنش   112جدول 

تفاوت ميانگين ها اريسطح معني د آزاديدرجه  مقدار تي  
ايين  فاهدا تحقق به معلمان واكنش

 ٢.٠٥٣ ٠٠٠. ٣٥٨ ٥.٠٢٠  نامه

  
 دارددرصد  5در حد نظر معلمان با توزيع فرضي مورد مقايسه تفاوت معني داري ع است كه توزيآن  نتيجه بيانگر

ه در اثر اجراي ارزشيابي توصيفي و اما در مورد اينك .تتحقق يافته اسآيين نامه  و معلمان معتقدند تا حدودي اهداف
  .باشد هنوز ترديد دارندآموزشي و تربيتي اصالح شده  يها روشآن آيين نامه  ياجرا

موانع ع معلمان در جلسات مصاحبه نيز در اظهار نظر در مورد اينكه از نتايج ارزشيابي توصيفي چگونه در رف
اهش ك. داشاره نموده انآن  ورد هاي روانشناختي و تربيتيبيشتر به دست اد شو استفاده ميآموزان  يادگيري دانش

پرورش روحيه تجزيه و تحليل گري  ،آموزشنجام ارزشيابي همزمان با ، اايجاد رغبت براي انجام كار گروهي ،استرس
  جمله اند آن  در يادگيرندگان از

، "زياد"درجه اي 4مقياس ه آيين نام در مورد نقاط ضعفن آنا سؤالي معلمان براي بررسي نظر 13پرسشنامه 
ميانگين م باشي گر توقع داشتها. دداشته باش 52تا  13توانست نمراتي بين  كه مي داشت "اصالً"و "كم"، "متوسط"

تك  tرا براي انجام آزمون  26توان ميانگين نظري  باشد مي "كم "در حد ه آيين نام نقاط ضعفد نظر معلمان در مور
 "كم" در حدآيين نامه  ضعفنقاط نگين نظري در صورت انتظار ما از معلمان براي ارزيابي اين ميا. .متغيره بكار برد

 از test value= 26)(نظري  ميانگين بان معلما نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين برايبنابراين . باشد يم

  .دهد يمنظر معلمان با مقدار مفروض تي را نشان  مقايسه  113جدول .تي تك متغيره استفاده شدن آزمو
 نامه نييآ ضعف نقاط به معلمان واكنش  113جدول 

 تفاوت ميانگين ها سطح معني داري  آزاديدرجه  مقدار تي   
آيين  ضعف نقاط به معلمان واكنش

 نامه
٦.٨٨٩ ٠٠٠. ٣٥٨ ١٣.٤٣٧ 

  
ايجاد  به"و "كاهش رقابت در بين دانش آموزان"همچون ت ت به برخي از نكااگر چه معلمان نسبمالحظه شد  

اما به  داشاره نموده انآيين نامه  به عنوان نطقه ضعف "نكردن آموز در فرايند يادگيري كمك  احساس مسئوليت دانش
  .مي دانند "كم"حد را در آيين نامه  نقاط ضعف ،درصد 5طور معني داري و در سطح 

درجه  4مقياس ه آيين نام اجرايي محدوديتدر مورد ن آنار سؤالي معلمان براي بررسي نظ 13مه پرسشنا    
م باشي گر توقع داشتها. دداشته باش 52تا  13توانست نمراتي بين  كه مي داشت "اصالً"و "كم"، "متوسط"، "زياد"اي

را  39توان ميانگين نظري  باشد مي "متوسط "در حد ه آيين نام اجرايي محدوديتد ميانگين نظر معلمان در مور
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 ميانگين بان معلما نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين برايبنابراين  .تك متغيره بكار برد tبراي انجام آزمون 

ين ميانگين نظري در صورت انتظار ما از معلمان ا. دتي تك متغيره استفاده شن آزمو از test value= 39)(نظري 
مقايسه نظر معلمان با مقدار   114جدول .باشد يم "متوسط" در حدآيين نامه  اجرايي دوديتمحبراي ارزيابي 

  .دهد يممفروض تي را نشان 
 اجرايي محدوديت به معلمان واكنش   114جدول 

 تفاوت ميانگين ها سطح معني داري  آزاديدرجه  مقدار تي  
 يها تيمحدود به معلمان نشواك

 آيين نامه اجرايي
5.102 358 .000 1.903 

  
گير بودن  وقت "و " ها آموزان در كالس تراكم زياد دانش "همچون ت اگر چه معلمان نسبت به برخي از نكا

آيين نامه  ياجراي يها تيمحدودبه عنوان  " گير بودن كار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها وقت "و  " تنظيم پوشه كار
 انهاو  دارد درصد 5در سطح با توزيع فرضي مورد مقايسه تفاوت معني داري  انهانظر ع توزيما ا. داشاره نموده ان

  .باشد يم "متوسط" در حدآيين نامه  اجرايي محدوديتمعتقدند 
بحث آن  ر موردمعلمين د يكي از موضوعاتي بود كه در جلسات مصاحبه باآيين نامه  هاي اجرايي محدوديت     

بيشتر از ن آنا ياند بلكه آشناي مواجه نشدهآيين نامه  با متن بيشتر معلمين تا زمان مصاحبه مستقيماً. شده است
 اند، هاي قبل مجري ارزشيابي توصيفي بوده و يا تعامل با همكاراني كه در سال هاي باز آموزي طريق شركت در كالس

 وقت" ،"توصيفي ارزشيابي هاي فرم تكميل بودن بر زمان"اند  ن زمينه اشاره نمودهبه مشكالتي در اين آناا ام. باشد مي
در دست نبودن مالك  "، "سازگار نبودن روش با تراكم زياد كالس" ،" كالس فرايند مديريت دفتر بودن تكميل گير

منطبق  "و  "ق محروممناط اجرا درمشكل بودن  "، "در مورد تشخيص نقاط ضعف و قوت فرزندشان ها خانوادهبراي 
  .داز اين جمله هستن "وجود دارد  جنسي دو و پايه هاي چند كالس با انتظاراتي كه درآيين نامه  اجراينبودن 

 

  آموزان  دانش واكنش: ج 
  

 ينظر نيانگيم با يفيتوص يابيارزش مورد درآموزان  دانش نظر نيانگيمه سيمقا  115جدول 

 گويه ها

سطح معنی  tمقدار 
 داری

تفاوت با 
ميانگين 

 نظري

 0.78 0.00 73.3 ياد مي گيرمب خوم احساس مي كن

 0.20 0.00 11.9 گويم ام را مي به معلمم بيشتر مشكالت درسي

 0.73 0.00 59.8 شناسد هاي من را مي معلمم توانايي

 0.86 0.00 83.3 معلمم سعي مي كند بهتر پرورش يابم

 0.13 0.00 7.4 كند ن چه كه من دوست دارم توجه ميمدرسه به آ

 0.39 0.00 22.6 گذارد ميم آموزان به يك اندازه احترا به همه دانشه مدرس

 0.82 0.00 77.5 پدر و مادرم از وضعيت درسي من آگاه هستند

 0.04- 0.01 2.4- زنند بيشتر اوقات به مدرسه سر ميم پدر و مادر

 0.34 0.00 20.5 ها با شوق به مدرسه ميايند هم مدرسه اي هايم صبح
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 گويه ها

سطح معنی  tمقدار 
 داری

تفاوت با 
ميانگين 

 نظري

 0.26 0.00 15.3 بيشتر بچه ها در مدرسه چيز هاي جديد مي سازند تا نظر معلم را جلب كنند

 0.61 0.00 41.4 آموزي هستم دانم از نظر معلمم چگونه دانش مي

 0.79 0.00 64.0 روم مطمئن هستم از اينكه به كالس باال تر مي

 0.37 0.00 20.9 م از روش امتحان گرفتن بدون نمره معلمان اطالع دارندهاي هم كالسي

 0.39 0.00 21.3 .حس مي كنم روش توصيفي در مدرسه ما خوب است

 0.80 0.00 67.4 گويد خيلي خوب و يا خوب بودي راضي هستم از اينكه معلمم به من مي

  
تي ن آزمو از test value= 2)(نظري  ميانگين بان دانش آموزا نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين براي

جدول درصد معني دار بودند 5سطح ر و همگي د 83.3تا  2.4-همه گويه ها بين  tر مقادي .دتك متغيره استفاده ش
توزيع طبيعي و داراي  "مراجعه والدينشان به مدرسه "در مورد  آموزانكه فقط نظر دانش  شود يممالحظه .115

  .تمعني دار نيس
 نامه نييآ مختلف هاي جنبه بهدانش آموزان  واكنش يبند رتبه   116جدول 

 ميانگين رتبه   رتبه

 10.1 بهتر پرورش يابم كند يممعلمم سعي  1

 9.8 پدر و مادرم از وضعيت درسي من آگاه هستند 2

 9.8 يد خيلي خوب و يا خوب بودي راضي هستمگو از اينكه معلمم به من مي 3

 9.7 روم مطمئن هستم از اينكه به كالس باال تر مي 4

 9.5 رميگ يمياد ب خوم كن يماحساس  5

 9.3 شناسد هاي من را مي معلمم توانايي 6

 8.6 آموزي هستم دانم از نظر معلمم چگونه دانش مي 7

 7.5 .استروش توصيفي در مدرسه ما خوب  كنم يمحس  8

 7.5 گذارد ميم آموزان به يك اندازه احترا به همه دانشه مدرس 9

 7.4 هايم از روش امتحان گرفتن بدون نمره معلمان اطالع دارند هم كالسي 10

 7.1 ها با شوق به مدرسه ميايند هم مدرسه اي هايم صبح 11

 6.7 را جلب كنندتا نظر معلم  سازند يمدر مدرسه چيز هاي جديد  ها بچهبيشتر  12

 6.2 گويم ام را مي به معلمم بيشتر مشكالت درسي 13

 5.9 كند مدرسه به آن چه كه من دوست دارم توجه مي 14

  
 جنبه هاي مختلف بهدانش آموزان  توسطه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه 

  .116جدول  درصد معني دار است 5سطح ر د 13ي آزاده و درج 77/5549با مقدار خي دو برابر ه آيين نام
  

  اولياء واكنش:  د
و  "متوسط "، "زياد "درجه اي  3مقياس ه آيين نام در موردن آنار سؤالي اولياء براي بررسي نظ 20پرسشنامه   

باشيم اولياء به ارزشيابي ناشي از  داشته گر توقعا. دداشته باش 60تا  20توانست نمراتي بين  كه ميت داش "كم"
تك متغيره  tرا براي انجام آزمون  40توان ميانگين نظري  داشته باشند مي "متوسط"نگاهي در حد ه آيين نام اجزاي



128 

 

 از test value= 40)(نظري  ميانگين اولياء با نظر ميانگين تفاوت يمعنادار سطح تعيين بنابراين براي. بكار برد

 .تك متغيره استفاده شد تين آزمو

  
 ينظر نيانگيم با يفيتوص يابيارزش مورد در اولياء نظر نيانگيمه سيمقا  117جدول 

تفاوت با ميانگين نظري سطح معني داري tمقدار   
 4.93 24.760.00 اوليا به ارزشيابي توصيفي يكل واكنش

  
امتياز  4تفاوت در حد  يورد ارزشيابي توصيفي در مقايسه با ميانگين فرضنتيجه نشان داد كه نظر اولياء در م

  .117جدول د درصد معني دار بو 5در حد  و اين تفاوتت داش
  

 يظرن نيانگيم با يفيتوص يابيارزشت ويژگي هاي مثب مورد در اءياول نظر نيانگيمه سيمقا 118جدول 

تفاوت با ميانگين نظريسطح معنی داری tمقدار  ويژگی های مثبت
 0.50 0.00 29.58 بهتر شده استم يادگيري فرزند

 0.70 0.00 44.32 با معلمش بهتر برخورد مي كندم فرزند

 0.33 0.00 17.67 بهتر شناسايي شده استم استعداد فرزند

 0.31 0.00 16.22 بهتر پرورش مييابدم استعداد فرزند

 0.32 0.00 16.43 بيشتر توجه شده استم به عالقه فرزند

 0.35 0.00 19.10 فرزندم بهتر رشد مي كند

 0.41 0.00 21.87 بهتر رشد مي كندم شخصيت فرزند

 0.23 0.00 11.62 شوم بيشتر آگاه ميم از وضعيت تحصلي فرزند

 0.26 0.00 13.48 كنند والدين بيشتر با مدرسه همكاري مي

 0.26 0.00 13.07 فرزندم با انگيزه تر شده است

 0.23 0.00 11.84 خالقيت فرزندم بيشتر شكوفا شده است

 0.13 0.00 6.89 فرزندم نوآور تر شده است

 0.22 0.00 10.98 تواند خود را بيازمايد فرزندم بهتر مي

 0.63 0.00 39.18 رود مير فرزندم راحت تر به كالس باالت

 0.42 0.00 23.20 تربيت شده است فرزندم بهتر

  
بر روي گويه هايي كه اولياء نظر داده اند و با توجه به اينكه برخي گويه ها مثبت و برخي ر براي بررسي دقيق ت

 test value= 2)( 2ميانگين نظري  ،گويه مثبت پرسشنامه 15ر مورد د. دمنفي بودند تحليل ها متفاوت خواهد بو

  .118جدول  تك متغيره بكار رفت يت مونآزنظر گرفته شد و  در
  

 يفيتوص يارزشياب مثبت هاي جنبه به اوليا واكنش يبند رتبه  119جدول 

 ميانگين رتبه  ويژگي هاي مثبت رتبه

 10.18 با معلمش بهتر برخورد مي كندم فرزند 1

 9.54 رود مير االتفرزندم راحت تر به كالس ب 2

 8.96 بهتر شده استم يادگيري فرزند 3
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 ميانگين رتبه  ويژگي هاي مثبت رتبه

 8.42 بهتر رشد مي كندم شخصيت فرزند 4

 8.39 فرزندم بهتر تربيت شده است 5

 8.00 فرزندم بهتر رشد مي كند 6

 7.83 بهتر شناسايي شده استم استعداد فرزند 7

 7.82 بيشتر توجه شده استم به عالقه فرزند 8

 7.74 بهتر پرورش مييابدم زنداستعداد فر 9

 7.45 فرزندم با انگيزه تر شده است 10

 7.34 كنند والدين بيشتر با مدرسه همكاري مي 11

 7.27 شوم بيشتر آگاه ميم از وضعيت تحصلي فرزند 12

 7.22 خالقيت فرزندم بيشتر شكوفا شده است 13

 7.18 تواند خود را بيازمايد فرزندم بهتر مي 14

 6.66 ندم نوآور تر شده استفرز 15

  
ارزشيابي  مثبتجنبه هاي  به توسط اولياءه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه 

  .119جدول درصد معني دار است 5سطح ر د 14ي آزادو درجه  1893با مقدار خي دو برابر توصيفي 
تك  يت آزموننظر گرفته شد و  در test value= 1)( 1ميانگين نظري  ،پرسشنامهگويه منفي  5د در مور

در  "كم"كه والدين نسبت به ابعاد منفي ارزشيابي توصيفي در حد  رفت يمه عبارت ديگر انتظار ب. تمتغيره بكار رف
  .120جدول پرسشنامه موافقت داشته باشند

  
 ينظر نيانگيم با يفيتوص يابيارزش يمنف يها يژگيو مورد در اءياول نظر نيانگيمه سيمقا  120جدول 

  

سطح معنی  tمقدار 
 داری

تفاوت با 
ميانگين 

 نظري

 0.80 37.600.00 اجراي اين روش ارزشيابي را مناسب نميد انم

 1.31 61.340.00 يي شودآموزان شناسا هاي بهتري براي ارزشيابي دانش بهتر است روش

 0.86 41.380.00 ام بر او رده نشده است انتظاراتي كه از اين روش ارزشيابي داشته

 0.84 41.030.00 كردم خوب نيست اين روش ارزشيابي، آنقدر هم كه فكر مي

 0.81 38.860.00 تغيير مطلوبي در رفتار فرزندم بعد از اجراي اين روش مشاهده نمي كنم

  .121جدول ه نشان داد كه اولياء به جنبه هاي منفي ارزشيابي توصيفي بيشتر از كم ارزيابي نموده اندنتيج
 يفيتوص يارزشياب يمنف هاي جنبه به اوليا واكنش يبند رتبه   121جدول 

 ميانگين رتبه  ويژگي هاي منفي رتبه

 3.72 آموزان شناسايي شود هاي بهتري براي ارزشيابي دانش شبهتر است رو 1

 2.89 ام بر او رده نشده است انتظاراتي كه از اين روش ارزشيابي داشته 2

 2.85 كردم خوب نيست اين روش ارزشيابي، آنقدر هم كه فكر مي 3

 2.78 تغيير مطلوبي در رفتار فرزندم بعد از اجراي اين روش مشاهده نمي كنم 4

 2.76 اجراي اين روش ارزشيابي را مناسب نميد انم 5
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 ارزشيابي منفيجنبه هاي ه ب توسط اولياءه نشان داد كه ميانگين رتبه نظرات داده شد فريدمن آزموننتيجه 
  .121جدول درصد معني دار است 5سطح ر د 4ي آزادو درجه  740با مقدار خي دو برابر  توصيفي
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  فصل پنجم
 بحث و نتيجه گيري

  مقدمه
آموزان  دانش ارزشيابي در) توصيفي(كيفي  مقياس به) 0-20(كمي  مقياس تغيير به كه نسبت 1381از سال 

در آن  مواره در مورد بهتر اجرا شدنه ،مايشي اجرا شدصورت آز به ييابتدا دوره مدارس از تعدادي در و شد اقدام
 به را يابي ارزش و سنجش آموزشي، نظران احبص. تي جدي درگرفته اسها بحثآموزش و پرورش  كارشناسانبين 

گيرند  مي نظر درآموزان  دانش يادگيري و معلمان آموزش بهبود اصالح مدارس، براي بنيادي عنصر يك عنوان
  ). 1383:323شريفي (

 پيشرفت ارزشيابي نامه آيين" عنوان تحت را اي نامه آيين 1388 سال در پرورش و آموزش عالي شوراي  
 در. نمود ابالغ آزمايشي اجراي براي سال 3 مدت به راآن  و است نموده تصويب " ابتدايي دوره تربيتي و تحصيلي

 مطالعات پژوهشگاه از و نمود تمديد آزمايشي تصور به سال چهارمين براي راآن  اي مصوبه با 90-91 تحصيلي سال
 گيري تصميمآن  مورد در بتواند تا نمايد اقدامآيين نامه  اين ارزشيابي به نسبت تا است خواسته پرورش و آموزش

 اين تا است كشوري كيفي و كمي هاي داده آوري گرد طريق ازآيين نامه  اين ارزشيابي دنبال به حاضر پژوهش. كند
  .نمايد برآورده را ملي نياز

 

  تحقيق  سؤاالت 
 ؟استمنطبق آموزش و پرورش  يبا مباني ارزشيابي توصيفي مصوب شوراي عالآيين نامه  تا چه اندازه مفاد .1

 ؟ مناسب را داردآيين نامه  ي يكها يژگيوتا چه ميزان ه نام نييآ .2

توان  يمصالحاتي براي آن چيست و چه ا ي پيشرفت تحصيلي دوره ابتداييابيارزشآيين نامه  نقاط ضعف .3
 پيشنهاد كرد؟

 ؟كدامندآيين نامه  اجرايي يها تيمحدود .4

 است؟ كافي انجام گرفته نظارتآيين نامه  براي اجراي بهينه آيا .5

 استتحقق يافته آيين نامه  تا چه اندازه اهداف .6

  دارد؟ وجود انطباق شده اجرا عمالً آنچه و شده بيني پيشآيين نامه  در آنچه بين آيا .7

 است؟ يافته بهبود مدارس وآموزان  اولياء دانش بين تعاملآيين نامه  آيا در اثر اجراي .8
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) ها آن اولياي وآموزان  دانش معلمان، مديران، ريزان، برنامه( هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ هاي گروه  واكنش .9
 است؟ چگونه اين نوع ارزشيابي مختلف هاي جنبه و ها مؤلفه به نسبت

 بهبود به كمك براي گيرندگان تصميم و نياز مديران مورد اطالعات كردن فراهم حاضر وهشپژ اصلي هدف

 مبتني ارزشيابي رويكرد ،مربوط استآيين نامه  از طريق ارزشيابيآموزان  تربيتي دانش–ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

 انتخاب نظري زيربناي عنوان به است، تصميم گيرندگان و مديران اطالعاتي نيازهاي برآوردن صدد در كه مديريت بر

ي ها سؤال و شد استفاده پژوهش ارزشيابي الگوي عنوان به الگوي سيپ ،اهداف طرح توجه با بعد گام در .است شده
  .تگانه پژوهش در مدل ارزشيابي سيپ قرار گرف 9

. دتفاده شاس بررسي اسنادو در بخشي از تحقيق از روش پيمايش و در بخش ديگر از شيوه مطالعه كيفي 
دانش آموزان و كليه  راجامعه آماري ل در مرحله او .دمچنين طرح بر اساس ضرورت هايي در دو مرحله اجرا شه

و  91-92ابتدايي كشور در سال تحصيلي مديران مدارس  و، معلمان آموزانوالدين دانش  ،پرونده هاي تحصيلي آنان
و ا و كارپوشه هر آذربايجان شرقي و فارس و بوشه يها اناستكليه دانش آموزان مدارس ابتدايي م در مرحله دو

  .تتشكيل داده اس 92-93در سال تحصيلي ن معلمان آنا
 ،شرقي جانيآذرباايالم،  ،ي فارس، بوشهر، هرمزگانها استان آموزشيه منطق 30دبستان واقع در  64پژوهش در 

نسبت پايه  كه دخترپسر و  آموزنفر دانش  1946.به اجرا در آمده استن و شهر تهران ي تهراها شهرستان ،اصفهان
پدر يا ( ولي 1583تعداد  آموزانهمچنين ازبين اولياء دانش . انتخاب شدندبرابر بود  باًيتقرانها  )ماول تاپنج( يتحصيل
موزان آ ي و اولياء اين بود كه اولياء دانشآموزتنها تفاوت بين نمونه هاي دانش . به طور تصادفي انتخاب شدند) مادر

پايه هاي اول و دوم آموزان  انتخاب شدند اما به دليل ناتواني دانش) اول تا پنجم(از بين همه پايه هاي تحصيلي 
 359تعداد از  .ي از بين پايه هاي سوم تا پنجم انتخاب شدندآموزنمونه هاي دانش  ،ابتدايي در تكميل پرسشنامه

 پرونده تحصيلي 1559تعداد  همچنين. آمدبه عمل  ات نيز ارزيابيمدير مدرسه و كارشناس ادار 98 ون زمعلم مرد و 
از يك يا چند ابزار استفاده تحقيق  سؤاالتبراي پاسخگويي به هر يك از . دوارسي شآموزان  پوشه كار دانش 380و 
 رم مشاهدهف 1 ،)كارشناس و مدير ،معلمان ،والدين آموز،انش د(ه پرسشنام 4ز ند ابودعبارت پژوهش ابزار هاي  .دش

ي ها روشبا آنها  و روايي اياييپ كهر پوشه كا) تچك ليس(فهرست وارسي  1فرم مصاحبه و  2 ،پرونده تحصيلي
  .درصد تعيين شد 60نقطه برش تعيين مطلوبيت عملكرددر مورد سواالت پژوهش .دمناسب تعيين ش

  خالصه نتايج
 يبا مبانبه نسبت هاي مختلفي آيين نامه  مفادتحقيق حاكي از آن است كه  سؤاالتنتايج اجمالي بررسي 

 در كارشناسان و مديران نظرميانگين  سهيمقا .تي آموزش و پرورش منطبق اسعال يمصوب شورا يفيتوص يابيارزش
 نيانگيم با عالي شوراي مصوب تحصيلي پيشرفت ارزشيابي بر حاكم اصول باآيين نامه  مفاد انطباق ميزان مورد
با اصول مصوب آيين نامه  نشان داد كه از نظر اين دو گروه مفادتي تك متغيره ن آزمواز  طريق استفاده ازي نظر
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يي ها تفاوتاين ميزان انطباق ب و اين انطباق معني دار است اما بين ترتيد و پرورش منطبق ان آموزششوراي عالي 
   .دوجود دار

گانه اي  22اصول و قواعد  ،خوبيين نامه آ ي يكها يژگيوبا آيين نامه  براي تعيين ميزان مناسب بودن متن
و پرورش خواسته شد در اين مورد اظهار نظر كنند و  آموزشتدوين شد و از دو گروه مديران مدارس و كارشناس 

نتايج نشان . داوري كنند "ضعيف "و يا  "متوسط " ،"خوب"مقياس  3را با اصول مذكور در آيين نامه  يها يژگيو
د خوب در حآيين نامه  با اصول و قواعد يكرا آيين نامه  مختلف اما معني دار مفاد يها بتنسبه  دو گروهداد هر 

 ،است "رجلوگيري كردن از اشتباه كا"قادر به آيين نامه  در مورد اينكهفقط ين دو گروه ا. نمودندارزيابي  "متوسط"
  .نظر معني داري نداشتند
خواسته آنان  زا .يران و كارشناسان و معلمان مخاطب بودنددو گروه مدآيين نامه  يها ضعفبراي تعيين نقطه 

 ،"كم"در حد ها  ضعفنقطه ينكه اين ا. داظهار نظر كننآيين نامه  نقطه ضعف مفروض در مورد 13ه با توجه بشد 
 و رانيمد نظر ميانگين تفاوت تعيين براي .دشون ينمتلقي ضعفي  "اصالً"هستند و يا  "زياد "و  "متوسط "

كاهش رقابت در بين  "در مورد به جز  tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن آزمو نظري از ميانگين با سانكارشنا
و ضعف ها را  معني دار بودند يبا ميانگين نظر ها تفاوتبقيه  " انآموز كاهش انگيزه در بين دانش "و  " انآموز دانش

 يدر مورد نقطه ضعف هانظري  ميانگين با معلمان نظر ينميانگ تعيين تفاوت برايهمچنين  .در حد كم تاييد كردند
كاهش انگيزه در بين  "در مورد  معلمان به جز نظر tر مقادي .دتي تك متغيره استفاده شن از آزمونامه ن آيي

 . و ضعف ها را در حد كم تاييد كردند  معني دار بودندهمگي  "آموز  دانش

از نظر دو گروه آيين نامه  ياجرااجرايي و نظارت بر  يها تيز محدودو مشكالت ناشي اآيين نامه  فرايند اجراي
گانه از قبيل  13به عواملي  توان يمرا آيين نامه  اجرايي يها تيمحدود. دمديران و كارشناسان و معلمان بررسي ش

 ،رزشيابي توصيفيبا ا و مسئوالن رانينا آشنايي مد ،با ارزشيابي توصيفي و معلم نينا آشنايي والد بودن، ريوقت گ
كارشناسان توزيع نظر نشان داد كه آزمون تي تك متغيره نتيجه كاربرد   .دو يا تراكم كالسي نسبت دات امكاناكمبود 

فقط گويه هايي كه به . استداراي توزيع طبيعي معني داري آيين نامه  ي اجراييها تيمحدوددر مورد  مديران و
مسئوالن اشاره داشته اند از نظر كارشناسان و مديران يا معني دار نبوده اند و و يا ن كمبود اطالعات مديران و معلما

ه عبارت ديگر اين گروه ب. دمربوط باشند، تلقي ننموده انآيين نامه  به عنوان عواملي كه به محدوديت اجراييا يا انها ر
في اطالعات كافي ندارند و محدوديتي از معتقد نبوده اند كه مسئوالن و مديران و معلمان در ارتباط با ارزشيابي توصي

 ي اجراييها تيمحدوددر مورد  معلماننظر نشان داد كه آزمون تي تك متغيره نتيجه كاربرد  .اين نظر وجود ندارد
. استتوزيع طبيعي معني داري اراي ، دبه جز گويه اي كه به اعمال نظر شخصي معلمان اشاره داشتآيين نامه 

كه مديران و مسئوالن و خودشان از ارزشيابي د معتقدن مسئله نيارشناسان و مديران به معلمان نيز همانند كا
فاوت ديگر معلمان با كارشناسان در ت. توصيفي كمبود اطالعات ندارند و از اين نظر محدوديت اجرايي تلقي نمي شود

مديران به وحدت رويه به عنوان  هك يدرحال .تبوده اس "وحدت رويه "در مورد آيين نامه  ي اجراييها تيمحدودبيان 
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ي اجرايي اشاره نموده اند اما معلمان در اين مورد با كارشناسان و مديران مدارس هم عقيده ها تيمحدوديكي از 
  .نيستند

بررسي نتايج . شدمديران و كارشناسان و معلمان پرسش از آيين نامه  براي بررسي وضعيت نظارت بر اجراي
  حاصله 

ادارات كل از منطقه يا مدارس ن توسط مسئوليدرصد موارد   24در  91- 92سال تحصيلي  درنشان داد كه 
 3تا  1بين ادارات كل كه مسئولين  شدهاعالم موارد  در صد 76حدود در تنها و است هيچ بازديدي به عمل نيامده 

 .ته مراتب نگران كننده تر اسين وضعيت در مورد بازديد هاي وزارتي با. اند نمودهبازديد ه بار از منطقه يا مدرس
ي بازديدي نكرده آموزشدرصد از موارد اعالم شده در همان سال تحصيلي مسئولين وزارت از منطقه  76چنانچه در 

 32.منطقه و يا وزارت پرسش شد ،توسط مسئولين استان آمدهنيز در مورد تعداد بازديدهاي به عمل  ينمعلماز . اند
ر د. دنداشته انهيچ بازديدي مدارسشان منطقه از ن مسئولي يسال تحصيل همانكه در ندا داشتهدرصد معلمان اظهار 

هيچ بازديدي توسط مسئولين استان  يسال تحصيلهمان  كه در اند نمودهدرصد معلمان اظهار  60سطح استاني نيز 
كه هيچ بازديدي توسط  اند نمودهدرصد معلمان اظهار  82در سطح وزارتي نيز  و نداشته اندها  آن از مدرسه و كالس

   .تبه عمل نيامده اسهيچ بازديدي ها  آن از مدرسه و كالس 91- 92مسئولين وزارت در سال تحصيلي 
مديران و  ه نظرب. تاسآيين نامه  تعيين ميزان تحقق اهداف ،نامه نييآي بررسي برونداد ها شاخصيكي از 
رشد "، " آموز عاليق دانشن در نظر گرفته شد" ،" آموز دانش تعامل بين معلم وايجاد "تنها اهدافي چون كارشناسان 

 تر مثبتهمچنين نتايج حاكي از . تحقق يافته اند " انولياء از روند پيشرفت فرزندا يآگاه"و "ز آمو شخصيت دانش
  .در مورد ميزان تحقق اهداف بود اداراتبودن نظر مديران مدارس در مقايسه با كارشناسان 

پوشه "دو سند از اين منظور براي و د با اجراي آن در عمل بوآيين نامه  ميزان انطباق ،اديشاخص ديگر بروند
   .دبررسي شآموزان  دانش پوشه كارابتدا  منظور بدين. داستفاده ش "پرونده تحصيلي"و  "كار

 ،"لكرديي عمها آزمون" ،"پوشه كارها يي شكلها يژگيو" مؤلفه 6در  ها كار پوشهدر مورد  ها يبررسنتايج 
 .طبقه بندي و بررسي شد "يآموزپروژه هاي دانش  "و  "همسال سنجي" ،"خودسنجي" ،"بازخوردها"

نتايج تنها بيانگر  .داي در نظر گرفته ش انهگ 7 يها شاخص ظاهري پوشه كارم براي بررسي چگونگي تنظي
 6در حالي كه در مورد  بود پوشه كارها يبر روآموزان  عملكرد مطلوب مدارس در مورد نوشتن مشخصات دانش

 .تنامطلوب عمل شده اسا و يه شاخص ديگر يا به صورت ناقص عمل شد

به ترتيب بيشتر در درس  آموزدانش  380براي  آزمون 6063 جمعاً 92- 93ماهه اول سال تحصيلي  در چهار
در مالك  9ي اجرا شده اه آزمونراي قضاوت بهتر در مورد محتواي ب. تعلوم و رياضي تهيه و اجرا شده اس ،فارسي

ي موجود در پوشه كار ها در حد ها آزمونپيش گفته در   مالك 9نتايج نشان داد كه هيچ يك از . نظر گرفته شد
اين  .دنمو اطالق توان يمنها واژه پروژه آوجود داشت كه به نيز سند  1022 پوشه كارهادر  .تمطلوبي رعايت نشده اس

 . ددر منزل به صورت فردي و يا با كمك اوليا انجام داده بودنآموزان  ودند كه دانشتكاليف عملي ب عموماً ها پروژه
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ه كنتايج نشان داد در مورد كميت باز خوردهاي معلمين به دانش آموزان و نيز بازخورد والدين به معلمين 
بازخورد به دانش  7196جمعاً ) پروژه 1022و  آزمون 6063شامل (فعاليت دانش آموزان  7085در مقابل معلمان 
 4در طول . تبازخورد داده شده اس 02/1 حدود) هو يا هر پروژ آزمونر ه(ت يعني در مقابل هر فعالي. اند دادهآموزان 

بازخورد كتبي  4/0به طور متوسط والدين به والدين داده شده يعني  بازخورد 150 جمعاًماهه اول سال تحصيلي 
  . تدريافت نموده اس

 اصل 10ي مناسب از ها مالكبا ن ي معلمابازخوردهاو نيز تعيين ميزان انطباق  ها آزمونواي راي تحليل محتب 
  .استفاده شد

نتايج نشان داد كه  ،بازخوردهادر مورد نوع  .تنتايج در مورد رعايت اصل زمان بيانگر عملكرد مطلوب معلمان اس
البته ميزان استفاده . كنند يمبازخورد كتبي استفاده  معلمان در مدارس دخترانه در مقايسه با مدارس پسرانه بيشتر از

ه عبارت ديگر واريانس استفاده ب. دكن ينمپيروي  با پايه هاي تحصيلي نيز از الگوي خاصيط از بازخورد كتبي در ارتبا
برخي از كه اصل نحوه باز خورد نتايج نشان داد د ر مورد. داز بازخورد كتبي با واريانس پايه تحصيلي ارتباط كمي دار

را با اهداف  آموزرخي تا حدودي فاصله عملكرد دانش و يا ب دان بوآموزبا عملكرد دانش  مربوطكلي و نا  خو ردهاباز 
سعي در برقراري پيوند  بازخوردهااز اندكي  تعدادهمچنين  .نداشتنداما توصيفي از اين فاصله  اند نمودهي بيان آموزش

 اند داشتهسعي  خو ردهاگونه اي ديگر از باز و در مقابل  اند داشتهجربه هاي قبلي با ت آموزبين عملكرد فعلي دانش 
بايد گفت كه بيش از . دشون آنا يي بدهند كه موجب اصالح عملكردرهنمودهاآموزان  ي بعدي دانشها شرفتيپبراي 

 داده شده است  آموزانبه صورت فردي به دانش  بازخوردهادرصد  90

ناظر  نتايج نشان داد كه معلمان عملكرد مطلوبي نداشته اند و همه بازخورد هاي ،باز خورددر مورد اصل محتواي 
توجه نتايج نشان داد كه معلمان در مورد رعايت اصل همچنين  .تدرصد بوده اس 60نقطه برش ز كمتر ا ،به اين اصل

نقطه ز ناظر به اين اصل كمتر ا اينيز عملكرد مطلوبي نداشته اند و همه بازخورد هت ي مقايسه و قضاوها كبه مال
نيز عملكرد مطلوبي  اصل نقش و جذابيت بازخوردمعلمان در مورد رعايت همچنين  .تدرصد بوده اس 60برش 

اصل ر مورد رعايت و د تدرصد بوده اس 60نقطه برش ز ناظر به اين اصل كمتر ا نداشته اند و همه بازخورد هاي
كلمات  و از قواعد دستوري شانيبازخوردهاانها در  .درد عملكرد مطلوبي داشته انمو 2حد اقل در  بازخوردر دت شفافي
كمتر سازگار  آموزانبا سطح رشد دانش  شانيخو ردهااما باز . )ددرص 60باالتر از نقطه برش (د كنن يماستفاده ساده 
  .)ددرص 60كمتر از نقطه برش (است 

ستفاده از صفت هنگام ا. تاصل ويژه بودن باز خورد بوده اسا مطلوب بودن فقط يك معيار مرتبط ب نتايج بيانگر
 مثل اما در مواردي . نموده اندرعايت  )ددرص 60ش بيش از نقطه بر(باز خورد دادن را معلمان در حد مطلوبي 

ت فراهم كردن فرص "، "ارائه رهنمود كاربردي براي اصالح" ،"ها توصيف عملكرد بر اساس مالك" ،"استفاده از اسم"
  .عملكرد مطلوبي نداشته اند "اهداف آموزشي بودن بهمربوط "و "جبران براي دانش آموز
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انش ، دندينما يماشاره  آموزانتا در عين حالي كه به نقاط ضعف دانش  ديگو يمبه معلمان  لحن باز خورداصل 
ان داد كه معلمان در مورد نتايج نش. بدانند و حس خود كارآمدي را در آنها تقويت نمايندل را فردي فعا آموزان

 آنكهاما علي رغم د عمل كرده ان )ددرص 60باالتر از نقطه برش (مطلوب  "آموزانبازخورد محترمانه دادن به دانش "
عمل د درص 60ش بيش از نقطه بر "آمرانهاستفاده از جمالت  "و  "اشاره كردن  آموزبه نقاط ضعف دانش  "در مورد 
را كمتر فردي فعال تلقي كرده اند و همچنين  آموزانر حالي است كه دانش داين  .دي شونبايد مطلوب تلق ،كرده اند

 ميزان خود سنجي دانشبررسي .)ددرص 60كمتر از نقطه برش (ي را در آنان كمتر تقويت نموده اند كارامدحس خود 
كه دانش د ايج نشان دانت. نموده اندخود سنجي آموزان  درصد دانش 25حدود نشان داد از عملكرد خود آموزان 
همچنين عملكرد  .مندند عالقهبيشتر  "از خود پرسش" و " و وارسي عملكرد خود ارزيابي"به استفاده از روش  آموزان
توان  آثاري كه مي 1022ر مورد د. تاس درصد بوده 60در مورد همسال سنجي كمتر از نقطه برش  آموزاندانش 

آموز در طول چهار ماهه ابتداي سال ش ن داد كه به طور متوسط هر دانبررسي نشاها نهاد  نآعنوان پروژه بر 
 . ستا  دادهپروژه انجام  6/2تحصيلي 

پرونده از  ،در عمل اجرا شده چهبا آن آيين نامه  براي تعيين ميزان انطباق مفاد كارهاپوشه بعد از استفاده از 
  . شدآموزان نيز به عنوان سندي ديگر استفاده  هاي تحصيلي دانش
حداقل يك گزارش مكتوب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مربوط به نوبت  رفت يمانتظار آيين نامه  3بر اساس ماده 

ش گزار) درصد 47(د مور 1160پرونده مشاهده شده  1559از ميان  .دوجود داشته باش ها پروندهدر  )هدي ما(اول 
. اند داشتهرا  )تربيتي مهر ماه تا پايان دي ماه - يلي شامل نتايج ارزشيابي هاي پيشرفت تحص(نوبت اول در دي ماه 

آن بوده كه به ارزشيابي كنندگان آيين نامه  4هدف اصلي از ماده  .شود يم عملكرد مطلوب ارزيابي نيبنابرا
درصدي عملكرد  87.17مشاهده  .ي كندادآورتربيتي را ي- ي اندازه گيري پيشرفت تحصيليها اسيمق

نشان دهنده آيين نامه  مندرج درطبق مقياس اول  ي هاي به عمل آمده در نوبتارزشيابمدارس در مورد 
دوم آموزان  نشان داد كه پرونده هاي دانشآيين نامه  5بررسي در مورد ماده  نتايج. تعملكرد در حد مطلوب اس

اهد جمع شو. تسبوده امطلوب و عملكرد اند  داشتهداشتن شرايط ارتقاء به پايه فعلي ي مبني بر تا پنجم گزارش
  .تنيز مطلوب بوده اس 6ي شده نشان داد كه عملكرد مدارس در مورد ماده آور

داكثر از دو درس به سطح قابل قبول ح( 7ماده  1نفر از امتياز تبصره  85پرونده بررسي شده  1559ن از بي
آيين نامه  7ماده  2تبصره از  ي كهآموزانهمچنين مدارك و مستندات الزم در مورد دانش . اند كردهاستفاده ) نرسيدن

تايج بررسي عملكرد ن. دبود و از اين نظر عملكرد مدرسه مطلوب ارزيابي شدر پرونده موجود ، استفاده كرده اند
 ويژگي 8مقرر بوده  ،15ر اساس ماده ب. دمطلوب ارزيابي ش 19تا  8در مورد ماده هاي  15مدارس بجز در ماده 

ارزشيابي شوند و  "قابل قبول"و "خوب" ،"خيلي خوب" يها اسيمقبر اساس ه اي با همكاري عوامل مدرسرفتاري 
و  تيي در بر نداشها گزارشچنين  ها پروندهدرصد  74حدود د دانتيجه نشان  .ددرج شو آموزدر پرونده دانش 

  .شود يمعملكرد در اين مورد نامطلوب ارزيابي 
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آن آيين نامه  اجراي ارزشيابي توصيفي و ازراتي است كه بهبودي تعامل اولياء با مدرسه يكي ديگر از انتظا
در مورد بهبود تعاملشان با مدرسه توزيع ن نتيجه كاربرد آزمون تي تك متغيره نشان داد كه نظر والدي. رفت يم

بيشتر ن شافرزند يليتحصاز وضعيت و  كنند بيشتر با مدرسه همكاري ميوالدين معتقدند . طبيعي معني داري دارد
در مورد بهبود تعامل اولياء با ن مچنين نتيجه كاربرد آزمون تي تك متغيره نشان داد كه نظر معلماه. دنشو ه ميآگا

اولياء از روند پيشرفت باعث شده آيين نامه  معلمان معتقدند اجراي. مدرسه توزيع طبيعي معني داري دارد
  .تاس همشاركت اولياء در امور مدرسه جلب شدو  دونش آگاه فرزندانشان

نسبت به جنبه  را هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذ تا واكنش گروه هاي مندند عالقهديران ستادي و اجرايي همواره م 
  . داجرايي بدانن يها برنامههاي مختلف 

علمان نيز م. دي اجرايي آن هستنها تيمحدودو  ها ضعفنقطه ه مديران مدارس تاييد كنندز كارشناسان بيشتر ا
ي اجرااما در مورد اينكه در اثر اجراي ارزشيابي توصيفي و  .تدودي اهداف آيين نامه تحقق يافته اسمعتقدند تا ح
اگرچه در برخي موارد آيين نامه را ن علمام. دباشد، ترديد دارنآموزشي و تربيتي اصالح شده  يها وشرآيين نامه آن 

 محدوديتر حالي كه د. ددانن يم "كم"را در حد اما به طور كلي نقاط ضعف آيين نامه  دانند يمداراي نقاط ضعف 

نتايج نشان داد كه ميانگين رتبه  آموزانر مورد دانش د. دارزيابي نموده ان "متوسط" در حدآيين نامه را  اجرايي
تايج بررسي نظر اولياء ن. تمعني دار اسارزشيابي توصيفي جنبه هاي مختلف دانش آموزان به ط توسه نظرات داده شد

ر حالي د. دتوصيفي نظر مساعدي داشته انارزشيابي  مثبتجنبه هاي به د ارزشيابي توصيفي نشان داد كه انها در مور
  موافقت داشته اند  "كم"نسبت به ابعاد منفي ارزشيابي توصيفي در حد ه ك

  نداد دروبحث 
 سؤال 3در . شود يمپژوهشي بيان  سؤال 3ا توجه به نتايج حاصل از بررسي ب درو نداد يبحث و نتيجه گير

مطابقت متن آيين نامه با  ،پژوهشي ميزان انطباق مفاد آيين نامه با مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش
  .تي يك آيين نامه خوب و نقاط ضعف آيين نامه بررسي شده اسها يژگيو

 پيشرفت يارزشياب بر گانه حاكم 15 و پرورش تحت عنوان اصول آموزشكه شوراي عالي  آنچهبر اساس    
هر گونه اقدام مرتبط با ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در نظام تعليم و  رود يمنتظار ، ارسانيده تصويب را به تحصيلي

آيين نامه پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره د درونداي ها شاخصبه عنوان يكي از . تربيت بر اين اصول منطبق باشد
   .گانه مذكور ارزشيابي شود 15را با اصول  تا ميزان انطباق آند ابتدايي در نظر گرفته ش

- تأثير ارزشيابي بر بهبود فرايند ياددهي" اصول همچونبرخي از مديران و معلمان معتقدند  ،كارشناسان
همسو با  .تدر آئين نامه بيشتر رعايت شده اس "هاي دانش آموزان ها و مهارت ها و نگرش توجه به دانش"و  "يادگيري

 بهبود يادگيري و به عالقه ،از نظر اولياء و مجريان ارزشيابي توصيفي كه گزارش نموده است) 1384(موسوي ج نتاي

 .تافزايش يافته اسآموزان  يادگيري در دانش
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 ،"خود ارزيابي "و "هماهنگي در تحقق اصول "آنچه كه بيشتر نياز به تجديد نظر دارد به ويژگي هائي همچون 
استقالل مدرسه و معلم در "و  "ارزشيابي كردن از كارهاي گروهي"، "به پاسخ توجه به فرايند هاي فكري منتهي "

  .توان به جنبه هاي مثبتي كه آئين نامه باعث آن شده، توجه نمود البته مي. مربوط است "فرايند ارزشيابي
ماهنگي هد ي ديگري كه به نحوي با مدرسه و كاركرد هاي آن در ارتباطنها بخشاز نظر معلمان بهتر است با 

را  آموزمچنين دانش ه. دتا ارزشيابي بتواند دانش آموزان را به مهارت خود ارزشيابي رهنمون كن ديآبيشتري به عمل 
  .بتوان به توليد پاسخ در فرايند ارزشيابي تحصيلي كمك كرد

عيين ميزان نتايج بررسي براي ت .توان از ابعاد مختلف بررسي نمود اجرائي را مي آئين نامهي يك ها يژگيو  
بر اساس اصول مورد توافق نشان داد كه كارشناسان و مديران مدارس نسبت به  آئين نامهمناسب بودن مفاد 

 توضيح مواد و ها و براي آنان اهداف روشن است و تبصره. اند هاي متفاوتي داشته گانه مورد نظر واكنش 23هاي  ويژگي
در عين حال آيين  .اند نين متن آيين نامه را ساده توصيف كردهآنان هم چ. مصاديق به خوبي راهنماي عمل هستند

تواند از اشتباهات جلوگيري كند و نيز  اين گروه معتقدند متن آيين نامه كمتر مي. دانند نامه را داراي نقاط ضعفي مي
پرورش  موزش وهاي مختلف آ مواد آن قابل اجرا نيست و ديگر اينكه محتواي آيين نامه نتوانسته بين بخش برخي از

است به عبارت ديگر تفسير پذير است  كار برمدارهماهنگي ايجاد كند از نظر آنان برخي از مواد آيين نامه كمتر 
توان گفت كارشناسان  خالصه مي به طور كه در اجراي قوانين تسهيل ايجاد كنداست حاوي جزيياتي كمتر همچنين 

تري نسبت  مواد آيين نامه نگاه مثبت "هماهنگي  وضوح و "و  "ين تدو"هايي چون  و مديران مدارس نسبت به مؤلفه
تر  نشان دهنده مثبت دو گروه كارشناس و مدير، عالوه بر اين مقايسه نظر. دارندآن   "كاربر مدار بودن"به مؤلفه 

، عنوانز نظر به عبارت ديگر متن آيين نامه ا. بودن نگرش مديران نسبت به كارشناسان در مورد متن آيين نامه است
اند به  ها براي هر ماده داده شرح مصاديق، و روشن بودن اهداف و توضيحاتي كه تبصره تعريف شدن واژه هاي اصلي،

در مشاهداتي كه انجام شد، ) .  15ماده (اجرايي كمي دارند  ها قابليت همچنين برخي از ماده. اند نظر مناسب بوده
 هاي آموزه رعايت به ويژه در مورد شيوه هاي اندازه گيرين آنا .دده داشتنمعلمان و مديران انتقاداتي بر اين ما

ديگر آنكه اجراي برخي از . در دانش آموزان با مشكالتي مواجه هستند يدار امانت و صداقت به اشتياقو يا  اخالقي
بدين معني كه . دآموزش و پرورش هستن) تأليف كتاب مثالً( هاي مختلف مواد آن مستلزم ايجاد هماهنگي با بخش

مثالً شيوه  .تنوشته شده اس ها كتابو در برخي مواد قبل از تأليف ابها آيين نامه در برخي مواد بعد از تأليف برخي كت
سمساري مقدم  همسو با پژوهش .توصيه شده براي كتاب هديه اسماني با متن آيين نامه سازگاري ندارد يارزشياب

موثر دانسته را  توصيفي ارزشيابي ناموفق اجراي در درسي يها كتابهنگي ناهما به مربوط كه مشكالت) 1390(
مديران مدارس نسبت به كارشناسان  تر مثبتمقايسه بين نظر مديران و كارشناسان بيانگر تفاوت ديدگاه  نتيجه. است

و پرورش علي  زشدر آموادعا نمود كه مديران به عنوان نمايندگان صف  توان يمه عبارت ديگر به طور كلي ب. دبو
ي نسبت تر مثبترغم همه مشكالتي كه ممكن است در مورد آيين نامه داشته باشند در مقايسه با كارشناسان نگرش 

  .به آيين نامه و اجراي آن داشته اند
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. تمديران و معلمان نتايج ناسازگاري وجود داش ،كارشناسان بين نظرات در مورد نقاط ضعف مفروض آيين نامه 
 "د فقط در مور. مديران در مورد همه نقاط ضعف مفروض در آيين نامه نظر تاييد كننده اي نداشتند و نارشناساك

ارشناسان و مديران به طور معني داري ك. ددو گروه به دو گونه قضاوت كرده ان "كاهش انگيزه  "و  "كاهش رقابت
اظهار نظر  "كاهش رقابت"ولي در مورد ه دكاهش دا آموزاندر بين دانش ا ر "انگيزه"معتقدند ارزشيابي توصيفي 

را در بين دانش  "رقابت "به نحو معني داري  يدر حالي كه معلمان معتقدند ارزشيابي توصيف. معني داري نكرده اند 
 ميان حس رقابت شدن رنگ كه كم ( 1384 ) خانقائي و محمدي ابونتيجه اي كه با پژوهش ،كاهش داده آموزان

 "كاهش انگيزه "ولي در مورد هم سو نيست مي داند  توصيفي ارزشيابي يكي از معايب عنوان دانش آموزان را به
دو مفهوم  ، ن آنا شناسانه رواناين نظر بيانگر آن است كه از ديدگاه تحليل . داظهار نظر معني داري نكرده انمعلمان 

ين رابطه ا. دشو يمموجب افزايش ديگري ه نحوي كه افزايش يكي ب. درقابت و انگيزه در تعاملي هم سو با يكديگرن
ر نگاه سنتي به ارزشيابي و با رويكردي كمي نگر د. دمتقابل را شايد بتوان با نگاه سنتي به امر ارزشيابي تحليل نمو

در  صرفاًو اين فرايند  ابدي يمافزايش ن نگيزه يادگيري آنا، اهرچه بين افراد رقابت بيشتري ايجاد كنيممي توان گفت 
ر حالي كه در ارزشيابي توصيفي براي ايجاد د. دكه يادگيرندگان يك به يك با يكديگر رقابت كنن افتد يمني اتفاق زما

بدين معني كه دانش اموزان وقتي در كارگروهي مشاركت مي كنند . تو يادگيري اس آموزشهدف  " گروه"، انگيزه 
به اين قضاوت منتهي خواهد  طبعاًاز ارزشيابي  انهيفردگرا نتيجه برداشت نيبنابرا.رقابت بين گروه معني پيدا مي كند

از تقابل  توان يم كه ياكته ن. تانگيزه يادگيري كاهش يافته اس پس، شد كه ارزشيابي توصيفي رقابت را كاهش داده
امه با دانش روانشناسي تربيتي و يادگيري استنباط نمود آن است كه برخي از مجريان آيين ن متناقضاين ديدگاه 

ينكه رقابت در رويكرد ارزشيابي ا. دبه خاستگاه نظري ارزشيابي توصيفي چندان واقف نيستن) دير و معلم، مكارشناس(
  .شود يمي گروهي تعريف ها تيفعالتوصيفي بيشتر در قالب 

 السؤوقتي با اين ه اما در جلسات مصاحب اند نشدهمتن آيين نامه مواجه  با ماًيمستقاگرچه اكثريت معلمان 
آيين نامه تاكيد فراوان  7قبولي ماده  به مسئله ؟ضعف آيين نامه چيست نيتر مهمن كه از نظر آنا شدند يممواجه 
   .دنمو يمبيشتر جلب توجه  تر نييپابه ويژه در مورد معلمان پايه هاي  مسئله نيا. داشتند

اين  .تنياز به انجام اصالحاتي اس گفت در مورد برخي از مواد آيين نامه توان يماز نظر درونداد  نيبنابرا
مچنين ه. دكمك كن آموزمعلم و دانش  نيماب يفهاي  سازوكاراصالحات بيشتر به موادي مربوط است كه بتواند به 

  .بتواند به كاربر مدار شدن آيين نامه كمك بيشتري كند

  بحث فرايند
عنوان فرايند در نظر ه پژوهشي ب سؤال 2ن در قالب آآن و نظارت بر اجراي  يها تيمحدوده و اجراي آيين نام

  .گرفته شد
 "تراكم كالس"و "وقت "مربوط است نشان داد كه  آئين نامه ي اجراييها تيمحدودبا هم نگري آنچه كه به 

 .ن را تاييد نموده اندآ )1384( خانقائي و محمدي ابوو  )1390(ر حسن پوچيزي كه  شود ترين عامل تلقي مي مهم
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 .اند منتقد تر بوده آئين نامهمرد نسبت به دانش و اطالعات مسئولين و مديران خود در مورد  لمانمعدر اين ميان 
عالوه بر اين  .اطالع دارند آئين نامهها بيشتر از زنان معتقدند مديران و مسئولين رده هاي باالتر كمتر از مفاد  آن

نيز از جمله ديگر عوامل مربوط به  اصل از ابزارهادشواري تحليل نتايج حو  ناآشنايي والدين با ارزشيابي توصيفي
 كمبود"از قبيل  يالبته كارشناسان و مديران نسبت به عوامل .تتلقي شده اسآيين نامه  ي اجراييها تيمحدود

 ارزشيابي با رابطه در معلمان اطالعات كمبود"و"توصيفي ارزشيابي باره در پرورش و آموزش مسئوالن اطالعات
كه توانسته باشد به اندازه عوامل ديگر در  "توصيفي ارزشيابي با رابطه در مديران اطالعات دكمبو"و"توصيفي

و وقت گير  "تراكم كالسي"داشتند و اين عوامل را همانند  كمتر موافقت ،محدوديت اجرايي آيين نامه موثر باشد
ضعف  نقاط از برخي ان اساس ركه ب) 1383( و احمدي همسو با نتيجه مطالعه حسني .دانستند مينموثر  "بودن

 معلّم و شلوغ بودن كار ابزارها، افزايش تنوع دليل به ارزشيابي كار بودن وقت گيرا اجراي ارزشيابي توصيفي ر

 .برشمرده اند ها كالس

عواملي كه در د نكته جالب اينكه شباهت زيادي بين ديدگاه مديران و كارشناسان با معلمان در مور
به عوامل وقت گير بودن و تراكم كالسي به ز علمان نيم. تداشته اند وجود داش ريتأثي آيين نامه ي اجرايها تيمحدود

 البتهو ن مسئوال، مديران اطالعات كمبود"البته به  .دنامه، اشاره نموده ان نييآعنوان عوامل محدود كننده اجراي 
اشاره  ،ه كمتر با محدوديت اجرايي ارتباط داردبه عنوان عاملي ك "توصيفي ارزشيابي با رابطه خود گروه معلمان در

  .نموده اند
گفت آن است كه كارشناسان و  توان يمي اجرايي آيين نامه ها تيمحدودكه در مورد  چهبه طور خالصه آن 

 "بيان مطلوب خود"هم رايي اين دو گروه مربوط به . راي بوده اند هم باًيتقر ها نهيزمي در برخمديران و معلمان 
كمبود در مورد خودشان معتقد نبوده اند كه در مورد ارزشيابي توصيفي به بيان ديگر هيچ يك از اين دو گروه  .تاس

ايين اجراييكننده براي كمبود اطالعات خود و ديگران را عاملي محدوديت حتي در برخي از موارد و  دارنداطالعات 
 "وحدت رويه"الف معلمان اجراي آيين نامه را نيازمند اما مديران بر خ .كنند ينمتلقي نامه و ارزشيابي توصيفي 

 .دانند يم

ظارت بر عملكرد مناطق ن. داستاني و منطقه اي بررسي ش ،نظارت بر اجراي آيين نامه در سه سطح وزارتي 
و از مناطق توسط  ها استاناما از مدارس توسط مسئولين . تمطلوب بوده اس باًيتقر ها استاني از سوي آموزش
كه از طريق نظر خواهي از ) 1382( معين همسو با پژوهش محقق .است آمدهلين وزارتي كم بازديد به عمل مسئو

به ق مناط استان، ،وزارتخانه در سطحسازمان دهي مناسب  و كافي حمايتعدم ه استان ب 5در  ارزشيابي نفعان يذ
  .اشدمي ب ،اند نمودهاشاره  يعنوان دو مشكل اساسي اجراي ارزشيابي توصيف

همچنين بازديد هاي به عمل نيامده . تتوسط مسئولين منطقه در حد كمي بازديد شده اسز در سطح مدرسه ني
. تتوسط مسئولين وزارتي از مدارس به مراتب بيشتر از بازديد هاي به عمل نيامده توسط مسئولين استان بوده اس

 ،بازديد هاي ستادي براي راهبري اجراي بهينه رسد يمبه نظر آيين نامه  ي بودن اجرايشيآزمابا توجه به  نيبنابرا
هرچه از سطح مدرسه به سطح  تا رديگي مد نظر قرار آتي ها يزيريكي از نياز هاي اساسي است كه بايد در برنامه 

 .نشود تر فيضعفرايند نظارت  ،ميشو يم تر كينزدستاد 
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  بحث برونداد
  

و واكنش گروه هاي ذي ه بهبود تعامل والدين با مدرس ،با آيين نامهانطباق عملكرد مدارس  ،ميزان تحقق اهداف
 بحث پژوهشي چهار گانه اي بود كه براي  سؤاالتمضمون  ينسبت به ارزشيابي توصيفه و ذي عالقع ذي نف ،ط رب

  .دبرونداد در نظر گرفته ش
ين ميزان تحقق اهداف آيين نامه يي بودند كه از نظرشان براي تعيها گروهكارشناسان و مديران مدارس و معلمان 

 . استفاده شد

در نظر گرفته " ،" آموز تعامل بين معلم و دانشايجاد "هدف چون  4به نظر كارشناسان و مديران مدارس تنها 
 تحقق يافته اند " انولياء از روند پيشرفت فرزندي اآگاه"و "ز آمو شخصيت دانشرشد "، " آموز عاليق دانشن شد

كه با  دي دارنتر مثبتن است كه مديران مدارس نسبت به تحقق اهداف در مقايسه با كارشناسان نظر نتايج بيانگر آ
 گير وقت راآن  و نبوده مثبت توصيفي ارزشيابي به نسبت مديران داد نگرش كه نشان) 1390(نتايج سمساري مقدم 

 ميزان بررسي كه به) 1384(ر كلهيج و با نتا )71:  1390سمساري مقدم (همسو نيست . دميداننا اجر قابل غير و

 ارزشيابي اهداف معلمان، و مديران از اعم طرح مجريان همه نظر از كه داد و نشان تپرداخ طرح اهداف تحقق

وجه ت. دو در مورد اهداف ديگر ميزان تحقق اهداف را مطلوب ندانسته ان غير همسوست، است  يافته تحقق توصيفي
يي ها نهيزم ييادگيري و تربيت–ي ياد دهي ها روشارتقاء  ،مهارت خود ارزيابي ،دادهااستعشناسايي  ،ها زهيانگبه 

ي نسبت به تحقق اهداف تر مثبتما معلمان نگرش ا. تهاس انهستند كه ارزشيابي توصيفي نيازمند توجه بيشتر به 
 كه دادند كه نشان ( 1384 ) يخانقائ و محمدي همسو با ابو .دانند يمتحقق يافته  نسبتاًدارند و اهداف بيشتري را 

انها به خالقيت و استعداد  .دهستن موافق توصيفي ارزشيابي طرح اجراي با ابتدايي، ه دور و مديران معلمان درصد 75
پژوهش  اين نتايج با نتايج .معتقدند ،شود يمبه عنوان دو مقوله اي كه در ارزشيابي توصيفي به انها توجه بيشتري 

دانش آموزان پايه اول دبستان مشمول و غير مشمول ارزشيابي  ه مقايسه بهداشت روانيكه ب) 1388(مجيدي 
 غير و مشمول گروه دو بين معني داري تفاوت كه و نشان دادا. تتوصيفي در شهر اراك پرداخت غير همسو س

 ،توجه نقص كاهش اجتماعي سازگاري ،اضطراب چون ييها مؤلفهدر آموزان  دانش رواني بهداشت در مشمول

كه به مقايسه بين پيشرفت ) 1386(همچنين با نتايج احمدي  .ندارد وجود ضد اجتماعي رفتار بهبود و پرخاشگري
هاي اجتماعي دانش آموزان مشمول و غير مشمول طرح ارزشيابي توصيفي در شهر تهران و نتيجه  تحصيلي و مهارت

ت غير همسوس ،اوت معني داري مشاهده نشده استهاي اجتماعي تف از نظر رشد مهارته گرفت كه بين هردو گرو
 ).1386احمدي،(

دانش  ،رفته دانش آموزان باال نفس به عتماد، امعتقدند) 1388(همسو با پژوهش زارعي حال معلمان  نيدر ع
به يادگيري افزايش  القمندي، عشده دانش آموزان بهتر يادگيري حوه، نكنند مي مشاركت آموزان بيشتر در كالس

دانش  ضطراب، اشود يم توجه ها قوت توجه شود به ها به ضعف آنكهز بيش امعلمان همچنين معتقدند . است يافته
 كاهش به توصيفي منجر ارزشيابي ،معلمان نظر كه به ( 1384 ) خانقائي و محمدي كه همسو با ابو آموزان كم شده

 جمع هنرنها همچنين معتقدند ا. دت مي باششده اس يادگيري كيفي سطح افزايش يادگيري و بازده افزايش اضطراب،
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معلميني كه نگرش مثبت به . است شده بارزتر ارتقاء در معلم و نقشه دانش اموزان افزايش يافت اطالعات آوري
 :نمودند يمارزشيابي توصيفي داشتند شواهدي چنين براي ارزيابي خود بيان 

  
 است ضعيف و متوسطآموزان  دانش متوجه بيشتر طرح اين دستاوردهاي .1

   كرد شناسايي توان مي قوت و ضعف نقاط نظر از را آموز دانش .2
دانش آموزان  اجتماعي نظر چون از است خوب شهروند ارزشيابي توصيفي تربيت دستاورد ترين مهم .3

   فهمند مي را مشورت و همكاري معني دارند باهم تعامل اند كرده پيشرفت
   كنند مي در كالس كار راحت خيال ش آموزان بادلهره كاهش يافته و دانو  استرس ،اضطراب .4
   ندارد معني "توانم نمي"روش  در اينو  است داده افزايش را يادگيرندگان نفس به اعتماد .5

  
 بر تكيه با آموزان دانش عاليق و ها توانايي استعدادها، پرورش و شناسايي "يكي ديگر از اهداف آيين نامه 

 محروم مناطق به معتقدند وصول اين هدف معلمين مناطق محروم بيشتر .است "ن آنا از يك هر برتر استعدادهاي
 استعداد شناسايي براياموزش هاي الزم را نديده اند و ياا امكانات الزم سنجش و اندازه گيري  و شود نمي مربوط

 مالحظه مي شود. شودهاي استعداد سنجي، هوش، عالقه و انگيزه اجرا  كه مثالً آزمون دراختيار ندارنددانش آموزان 
 قابليت كارآوري، ارزشيابي اخالقي، كه بر اساس استانداردهاي چهارگانه) 1385(شكرالهي ش اين نظر با نتيجه پژوه

 مدارس معلمين ديدگاه از و نتيجه گرفت تسنتي مقايسه نموده اس و توصيفي ارزشيابي يها سبكدقت بين  و اجرا

غير  ددار بيشتري مطابقت ارزشيابي سنتي با استانداردهاي ارزشيابي به نسبت توصيفي ارزشيابي ،تهران شهر ابتدايي
 اجراي در بسزايي تأثير اجتماعي و فرهنگي كه معتقد است عوامل) 1390(و البته با نتايج سمساري مقدم ت همسوس
مورد بررسي دارس تقريباً در همه مداده هاي اين پژوهش نشان داد كه . همسوستد دارن توصيفي ارزشيابي ناموفق
  .هاي  استعداد و عالقه اجرا نشده است د در زمينههاي استاندار آزمون

 ارزيابي، براي اطالعات توليد " آيين نامه كه به 7اينكه در راستاي هدف شماره  مورد در بسياري از معلمين
 آموزشي اثر هاي روش روي چگونه اينكه اشاره دارد و "تربيتي  - آموزشي هاي روش و ها برنامه تقويت و اصالح

اگر يكي از اهداف ايين نامه اين باشد ،  نديگو يمدر مصاحبه هاي انجام شده ن آنا .اطالعي ندارند است گذاشته
 بتوانند تا است نشده فراهم نامه آئين اين اجراي از ناشي هاي برنامه تقويت و اصالح براي مكفي اطالعات تاكنون

 ديگران تجربيات كسب يا و ديگران به تجربيات انتقال برايسازو كاري  نديگو يمانها  .دهند انجام را الزم اصالحات
   .است نداشته مطلوبي كارآئي كه شود مي اكتفا جلسات برخي به صرفاًُو  ندارد وجود

. است "خودسنجي " ديآن اقدامات مناسبي به عمل آتوجه و تمهيد است تا در مورد  قابلكه بيشتر  آنچهالبته 
 آموزاننظر دو گروه كارشناسان و معلمان آيين نامه تا كنون نتوانسته به ويژه در زمينه مهارت خود سنجي دانش  به

  .را مهيا سازد تا اين هدف آيين نامه نيز به خوبي محقق شود
ه اين ماد .تآيين نامه اس 2ماده  ،مربوط استس ي درون كالها تيفعالكه بيشتر به ه ماده آيين نام نيتر مهم
را در  آموزاني دانش ها تيفعالفرصت استفاده از ابزار هاي ارزشيابي را براي معلمين فراهم كند و حاصل د سعي دار
و شالكي و ) 1987(به نقل از هاپكينز) 1380(شاه زماني  .جمع اوري كند "پوشه كار "اي به نام  مجموعه
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 در مسئله نيتر يبحرانو  نيتر مهم داد كه اننشج معلمين نتاي روي بر مطالعه يك در" سدينو يم )1983(امو

 و ها روش با دبيران عدم آشنايي و باشد يم ها روش و ابزارها از استفاده در دبيران مهارت سطح اختالف ارزشيابي،
  .دباش يم در ارزشيابي آنان يها ضعف جمله از مستمر ارزشيابي در اثربخش و كارآمد ابزارهاي
تنها بيانگر عملكرد مطلوب مدارس در مورد نوشتن مشخصات دانش  ه كارهاپوش يشكل يها يژگيو يبررس

همانند داشتن نظم و انضباط در چينش شواهد و  ها يژگيور حالي كه در مورد برخي از د. هاست نآآموزان بر روي 
عمل شده نامطلوب  آموزشرح حال دانش داشتن ابزار و يا سير منطقي داشتن شواهد و فهرست محتوا داشتن و يا 

 .است

گانه  9 يها مالك پوشه كارها يو مشاهده محتوا ي عملكرديها آزموني بررسي چگونگي تهيه و اجراي برا      
ي انها دارا. دبودن ها يژگيوپوشه كارها در بيشتر موارد فاقد اين ز ابسياري نتايج نشان داد . اي در نظر گرفته شد

 ها آزمونين ا. دداشته باشند و يا يادگيرنده را به نتيجه گيري راهنمايي كننبافتي نبودند كه نشانه هاي اندازه گيري 
. دشايد بتوان فقط به دو ويژگي كه رعايت شده اشاره كر. داراي دستورالعمل خاصي براي پاسخ دهندگان نبودند

ستفاده از دانش در ا"بودند و نيز دانش آموزان را به  "عملكردف راهنماي توصي"ي داراي تا حدود ها آزمونينكه ا
  :كه عبارتند از . عملكردي كاركرد هاي متفاوتي دارند يها آزمونكه  ميدان يم. دكردن يموادار  "واقعي زندگي

 كنند  ييد راه حل راهنمايدانش آموز را به تول  .1  

 كنند  ييمحصول راهنما كيد يدانش آموز را به تول  .2  

  كنند  ييمامهارت راهن كي يدانش آموز را به اجرا  .3  
ي يك ها يژگيوي عملكردي نشان داد كه صرف نظر از ميزان برخورداري كامل انها از ها آزمونبررسي       

توليد راه  تا دان كرده يمبيشتر دانش آموزان را به اجراي يك مهارت راهنمايي  ها آزموناين  ،عملكردي مناسب آزمون
   .لل كردن و توليد يك محصوح

يي و هم تنوع استفاده از آشنا، هم آمده نتايجي كه از جلسات مصاحبه با معلمان به دست همچنين با توجه ب
 آزموننوع  4ز ترجيحات معلمان در مورد استفاده ا. ي عملكردي اندك به نظر رسيدها آزموني مختلف تهيه ها روش

اختصاص  "شناسايي"و  "نمونه كار " ،"شبيه سازي شده" ،"كاغذي- مدادي"ي ها آزمونبه ب عملكردي به ترتي
باالتر از حد متوسط ا كاغذي ر- كه ميزان استفاده از آزمون مداد) 1390(ر با پژوهش حسن پوين نتيجه ا. تداش

  .ارزيابي كرد، همسوست
 "بازخورد "پيام ارزشيابي توصيفي را بتوان  نيتر مهمشايد  ،ي عملكرديها آزموناما صرف نظر از ساختار 

نشان داد در صورتي كه ارزشيابي تكويني همراه با بازخورد باشد ميزان يادگيري ) 1375(مطالعه حيدري . تدانس
نتظار ا. دمالك در نظر گرفته ش 10راي ارزيابي كيفيت بازخوردها ب .افزايش يافته و با آن همبستگي مستقيم دارد

بيانگر آن  آمدهنتايج به دست  .دوجود داشته باش يمناسب زمانكه بين عملكرد يادگيرنده و بازخورد معلم  رود يم
است كه فاصله بين عملكرد با بازخورد در مدارس پسرانه كمي كمتر از دخترانه بوده است و همچنين عملكرد 

از پايه ديگر  تر مناسبمعلمان در ارائه بازخورد در زمان مناسب در پايه هاي چهارم و پنجم و اول تا حدودي وضع 
  . تداشته اس
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معتقدند ارزشيابي توصيفي به دليل  )1384(و حقيقي )1381(كرد ، )1375(يدريحهمانند بسياري اگر چه 
سبب پيشرفت تحصيلي و بهبود و معنادار كردن يادگيري و  آموزشفراهم ساختن بازخورد در مراحل مختلف 

اما  .ان داددرس رياضيات نش در مطالعه خود در مورد) 1382(سپاسي ن را برخي چور و اين تاثي دشو يمخالقيت 
و اين ميزان بيشتر در پايه هاي  ندينما يمشواهد نشان داد كه معلمان به نحو زيادي از باز خورد هاي كتبي استفاده 

 نظر آموز از دانش به بازخوردد كه مي گوي )1386( حسيني پژوهش آنچه كه با نتايج، تسوم و اول صورت گرفته اس

نحوه باز خورد بايد گفت معلمان تا حدودي فراتر از عملكرد دانش د در موراما  .تغير همسوس ، افتهي تحقق معلمان
ما از اينكه بتوانند فاصله بين ا. ددارنباز خورد هاي خالصه نويسي شده اي  بيشتردهند و مي  بازخوردنان آبه  آموز

. اند نمودهعمل ي را در هنگام باز خورد توصيف كنند تا حد زيادي ضعيف آموزشو اهداف  آموزعملكرد دانش 
يا براي د؛ و و تجربه هاي قبلي او پيوند بر قرار كنن آموزبين عملكرد فعلي دانش  اند توانستهكمتر  ها انمچنين ه
در  رود يمبر اساس اصل محتواي باز خورد از معلمان انتظار . دهاي اصالحي بدهن رهنمودي بعدي او ها شرفتيپ

 ه، بباشدمرتبط  يريادگي يها هدف با ،كنندات در كار دانش آموز توجه نك نيتر به مهم شانيخوردهامحتواي باز 
مع ج .دداشته باشنو ي الزم را به اها ييراهنمانظارت بر پيشرفت او  و ضمنكنند دانش آموز اشاره  ييسطح توانا

و يا ه بوط بودمر ي يادگيريها هدفكمتر با ن بندي محتواي بازخورد هاي معلمان نشان داد كه باز خورد هاي معلما
حاكي از توجه ايشان به  بازخوردهااما در عين حال  اند نمودهبراي بهبود عملكردشان راهنمايي ا دانش آموزان ر

مشكل معلمان در رعايت اصل  نيتر مهم. اند نمودهي دانش آموزان بوده است البته دانش آموزان را نهي نيز ها شرفتيپ
نيست و يا هاي يادگيري مرتبط  با هدف آموزبه دانش  شانيزخوردهامحتواي بااست كه د آن محتواي بازخور

لبته از اين ا. ددار توجهكمتر ترين نكات در كار دانش آموز  ه مهمو ب كند يدانش آموز را راهنمايي نم شانيبازخوردها
   .تتا حدي مطلوب بوده اس هاي دانش آموز است ناظر بر پيشرفت محتواي بازخوردهانظر كه 

 تواند يميادگيرنده بهتر  ، احتماالًباز خورد رعايت شود ري مقايسه و قضاوت دها كه اصل توجه به مالوقتي ك
يي در ها مالكرا با خودش و يا ديگران و يا  آموزاينكه چگونه عملكرد دانش  .دي از خود نشان دهتر يواقععملكرد 
شواهد در مورد توجه معلمان  .تر نوع ارزشيابي اسي اساسي در تهيه و اجراي هها مهارت، از ميكن يممقايسه  آزمون

 هنجارهاكمتر با ن ي معلماها قضاوتي قضاوت در ارزيابي عملكرد دانش آموزان نشان دهنده آن است كه ها مالكبه 
عملكرد دانش آموزان  ،»كم«حد  و درر حالي كه در مواردي د. دشو يماي از عملكرد دانش آموزان مقايسه  نمونهيا 
نشان دهنده استفاده از بارم  پوشه كارهار واهد موجود دش. تي از پيش تعيين شده اي مقايسه شده اسها كمالبا 

اشاره  آموزتوصيف معلمان بيشتر به پيشرفت دانش ه نشان داد ك ها يبررس .دامتحاني برگزار شده بو سؤاالتبندي در 
نيز در حد  ها فيتوصمچنين جذابيت ه. تاشته اسكمتر اشاره دن نموده است اما با اصالح و بهبود عملكرد آنا

  .تمتوسطي اس
استفاده از كلمات . بهره جويندت معلمان در بازخورد از شفافيا ت كند يماصل شفافيت در باز خورد توصيه     

ه از جمل بازخوردهاتوجه به سطح رشد دانش آموزان در ارائه  دساده و يا توجه به قواعد دستوري از آن جمله هستن
مطلوب معلمان در استفاده از كلمات ساده و رعايت  نسبتاًعلي رغم استفاده  .تمعيار هاي يك بازخورد مناسب اس

 بازخوردهابايد به عدم توجه كافي معلمان به متناسب بودن  آزمونقواعد دستوري در نوشتن باز خورد در ورقه هاي 
بر عالوه  .»ارحبم«يا  »هيوالا«نوشته شود ل پايه او آموزدانش  ياينكه برا مثالً .دبا سطح رشد دانش آموزان اشاره نمو

در بازخورد هاي معلمان كمتر اثري از خطاب كردن دانش آموزان . ي معلمان بيشتر گفتاري بوده استها نوشته،  نيا
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فرصت  آموزي يادگيري دانش ها يكاستبا اسم مالحظه شد و يا اينكه كمتر حاوي عباراتي بود كه براي جبران 
و  ها روشويژه و اختصاصي در مورد  به آموزش ازياساساً نمعلمان  رسد يمبه نظر  نيبنابرا. دجبراني فراهم نموده باشن

  .ي باز خورد دارندها كيتكن
بيشتر به نقاط ضعف ه اگر چه احترام همراه بودا اما بايد گفت كه لحن باز خورد معلمان تا حدود زيادي ب   

ي ها مهارتيا با استفاده از  كنند ودانش آموزان را فردي فعال معرفي  اند توانستهنموده و كمتر  دانش آموزان اشاره
  .اند جستههم بهره  آمرانهناچار از جمالت  و بهي را در انها تقويت كنند كار آمدروانشناسي تربيتي حس 

، "رزيابي و وارسي عملكرد خودا"ي خود سنجي چهار گانه ها روشمقايسه ميزان استفاده دانش آموزان از     
نشان داد كه  "با همكاري معلمر پوشه كا يبررس"و  "ها جمع بندي و خالصه كردن آموخته" ،"پرسش از خود"

ي ديگر استفاده ها روشدر حالي كه كم و بيش از د در پرسش از خود مهارت الزم را ندارن باًيتقردانش آموزان 
بيشتر  تر نييپاپايه هاي  دري چهار گانه خود سنجي ها مهارتندك استفاده از ولي به طور كلي مهارت ا. ندينما يم

  .تي اندك معلمان با شيوه هاي مذكور مربوط اسآگاهو اين شايد به  تمشهود اس
 محدودي هاي روش ازن اغلب آناه نشان داد ك يهاي همسال سنج نتايج مصاحبه با معلمان در مورد روش      
ر با نتايج پژوهش حسن پو دمختلف همسال سنجي دارن هاي روش و مفاهيم با اندك يا آشناييو  كنند مي استفاده

ستفاده از ا .غير همسوست ،كه ميزان استفاده از همسال سنجي را باالتر از حد متوسط ارزيابي نموده است) 1390(
ها پرسش  د كه از انهايي بو روش "توصيف كامل عملكرد "و  "جمالت ناقص "و  "فهرست وارسي "هاي  روش
بهره  "فهرست وارسي  "اند بيشتر از روش  تيجه نشان داد كه معلميني كه از همسال سنجي استفاده كردهن. دش مي
 ،ميداندط كه ميزان استفاده از فهرست وارسي را در حد متوس) 1390(ر كه با نتيجه پژوهش حسن پو برند مي

ضروري به نظر  كامالًبا شيوه هاي همسال سنجي براي معلمين يي آشناي تخصصي ها آموزشبنابراين  .همسوست
  .رسد يم

پروژه هاي دانش اموزي فرصتي است تا معلمان روحيه همكاري و تعاون و كار گروهي را در دانش اموزان افزايش 
ردن، فن گوش ك يها تواند به تقويت مهارت فعاليت خارج از كالس ميداد كه نشان ) 1382(بهادراني چنانچه  .دهند

ي نشان داد كه بيشتر آموزهاي دانش  پروژهمرور  .آموزان كمك كند همكاري دانش و ، ايفاي نقش، ابراز وجودانيب
همچنين كمتر در محيط . .اند به صورت گروهي انجام شدهر هاي داخل مدرسه مربوطند و بيشت انها به فعاليت

ي شده كمتري اثر از مراقبت مرحله اي و باز بيني و راهنمايي هاي بررسر پوشه كار د .اند شدهآزمايشگاه مدارس اجرا 
ها شواهد كمي كه نشان دهنده خود  روي پروژه عالوه بر اين بر .معلمان در مراحل مختلف انجام پروژه مشاهده شد

ن نيز همين وضعيت تقريباً در مورد ارزيابي كار دانش آموزان توسط والدي .دارزيابي دانش آموزان باشد مشاهده ش
  . مشاهده شد

آيين نامه به دليل برخي ابهامات و اينكه معلمين و مدارس به  2گفت كه به طور كلي ماده  توان يم نيبنابرا
هر مدرسه اي با اجتهاد خود سعي در اجراي اين ماده از  ،اند نبودهتوجيه  كامالًدرستي در مورد شيوه هاي انجام كار 

ي عملكردي به درستي فهميده نشده است و معلمين ها آزموناذعان نمود كه  توان يمر واقع د. است داشتهه آيين نام
مچنين بازخورد هاي معلمين به ه. ديي مختصري دارنآشناي خود سنجي و همسال سنجي ها روشو دانش آموزان با 

 ،هش در نظر گرفته شدگانه اي كه به عنوان معيار اين پژو 10دانش آموزان و اوليا آنان انطباق قابل قبولي با اصول 
لبته در ا. تمطلوب بوده اس نسبتاًآيين نامه  2گفت عملكرد مدارس در مورد ماده  توان يمه طور خالصبه  اند نداشته
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كمترين  ( 1386 )د كه مي گوياست ) 1386(مورد باز خورد به والدين نيز اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش حسني 
   .تمربوط اس "لدينوا به بازخورد"ميزان تحقق هدف 

ها از نظر  بررسي پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان از نظر ميزان انطباق با مفاد آيين نامه نشان داد كه پرونده   
البته به اين نكته الزم است اشاره شود كه  .ب بوده استومطل 15مربوط به همه مواد به جز ماده  بايگاني مستندات

پوشه كار كاركردي و  پرونده تحصيلي بيشتر جنبه اداري. اهداف متفاوتي دارند پرونده هاي تحصيلي و پوشه كار
توان گفت مدارس سوابق اداري دانش  به عبارت ساده تر مي . .تري از نظر ارزشيابي تحصيلي دارد آموزشي و كيفي

ي موارد نقايصي وجود داشته اند اگرچه در برخ آموزان را در پرونده هاي تحصيلي تقريباً به نحو مطلوبي بايگاني نموده
 است 

و كارگزاران شيوه ارزشيابي توصيفي ن مشتريان اولياء و معلمين را به عنوا ،وزانآمنظر دانش  نظر داشتطرح در 
گفت دانش  توان يمبه طور خالصه . اينكه تا چه حد تعامل با مدرسه بهبود يافته را جويا شودد و آيين نامه آن در مور

همچنين دختران از اين تعامل بيشتر . بيشتري دارند يآگاهاز تعامل اوليا شان با مدرسه  تر نييپا آموزان پايه هاي
و پدران بيشتر از مادران با اين نظر موافق اند " كند يبهتر برخورد من يبا معلمن انشافرزند " نديگو يماوليا . دان يراض

لبته معلمين از ميزان تعامل والدين با ا. ترس شده اسبهبود تعامل اوليا با مدا باعثكه روش ارزشيابي توصيفي 
  بيشتر خشنودند  آموزاما از ميزان تعامل خودشان با دانش . مدرسه رضايت چنداني ندارند

ان ريمد نظراتهاي آيين نامه  مؤلفهنسبت به  هعالق ذي و نفع يذ ،ربط يذبراي بررسي واكنش گروه هاي 
  .ديا تحليل شولا و دانش آموزان ،انمعلمادارات،  كارشناسان و رسامد

ا گفت كارشناسان اداري در مقايسه ب توان يمدر مورد واكنش گروه هاي مختلف نسبت به ارزشيابي توصيفي 
 همچنيند ان داشتهي تر يمنفي اجرايي آيين نامه و نقاط ضعف آيين نامه نگاه ها تيمحدودمديران مدارس نسبت به 

و آن را خوب ارزيابي  اند داشتهي نسبت به ارزشيابي توصيفي تر مثبتن نگرش در مقايسه با كارشناسان مديرا
موانع ع معلمان در جلسات مصاحبه نيز در اظهار نظر در مورد اينكه از نتايج ارزشيابي توصيفي چگونه در رف. اند نموده

 ياشي از استفاده از روش توصيفبرخي به ابعاد منفي و برخي به ابعاد مثبت ن ،شود يادگيري دانش آموزان استفاده مي
يي مستقيم با آشناعدم  اند بودهيي مواجه ها تيمحدوديكي از مشكالتي كه معلمان در مورد آن با . اند داشتهاشاره 

و يا تعامل با همكاراني كه در  هاي باز آموزي بيشتر از طريق شركت در كالسن آنا .تمفاد آيين نامه به بوده اس
مي ) 1390(نچه سمساري مقدم آهمسو با  .اند شده آشنابا آيين نامه  اند، زشيابي توصيفي بودههاي قبل مجري ار سال

  .دارند نقش توصيفي ارزشيابي ناموفق اجراي در نامناسب آموزشي و ساختاري عوامل به مربوط گويد كه مشكالت
 ،رود يمه پايه تحصيلي باالتر مقايسه واكنش دانش آموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي بيانگر آن بود كه هرچ  
  .اند داشتهي تر مثبتمچنين دختران نسبت به پسران واكنش ه. دشو يم تر مثبتبه ارزشيابي توصيفي  ها واكنش
همسو با  اما اند ندانستهمنطبق  قاًيدقاوليا دانش آموزان نيز اگرچه نتايج ارزشيابي توصيفي را با انتظاراتشان     

 شخصيت رشدكه در ان معلمان معتقد بودند ارزشيابي توصيفي  ( 1384 ) خانقائي و يمحمد نتايج پژوهش ابو

تر به  فرزندم راحت " ،" كند يفرزندم با معلمش بهتر برخورد م"با عباراتي چون  ،دشو يم باعث راآموزان  دانش
فرزندم بهتر  "و  " كند يمشخصيت فرزندم بهتر رشد  " ،"يادگيري فرزندم بهتر شده است  " ،"رود  كالس باالتر مي
نتيجه گرفت بيش از ه است ك) 1384(ر پژوهش كلهه اين نتايج تاييد كنند. اند بودهبسيار موافق  "تربيت شده است
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ولي والدين كماكان  .مي باشد ،موافق بودهاندآن  با توصيفي، ارزشيابي پوشش تحتآموزان  دانش والديند درص 91
  .بيشتري دارنداز ارزشيابي توصيفي انتظارات 

دانش ، پرونده تحصيلي آئين نامهيكي از ابزار هاي تعيين ميزان صحت عملكرد مدارس و انطباق آن با مواد      
مطابق دانش آموزان نشان داد كه عملكرد مدارس براي ثبت عملكرد دانش آموزان بررسي پرونده هاي  .استآموزان 

وضعيت تربيتي  ويژگي رفتاري كه به ارزشيابي 8به  15ماده  .توده اسمطلوب ب 15به جز ماده  ،آئين نامهماده هاي 
گيرند كه ارزشيابي توصيفي  چنين نتيجه مي) 1386(ش اگر چه ماهر و همكاران .مربوط است، اشاره دارد دانش آموز

به رشد باز ده هاي عاطفي دانش آموزان آثار مثبت و قابل تأملي بر جاي گذاشته است و توانسته  بر ويژگي احتماالً
اختالالت رفتاري دانش آموزان تحت  كند يمكه بيان ) 1384(ريمي كيا  كمك كند وهاي عاطفي در دانش آموزان 

و عوامل  معلمانقابل ذكر است، اينكه  15آنچه كه در مورد ماده اما  .پوشش ارزشيابي توصيفي كاهش يافته است
 دانش آموزنيز عدم دانش كافي تربيتي و روانشناسي در مورد اينكه و به ويژه كمبود وقت و  اجرائي به داليل مختلف

گذارد يا نه؟ عملكرد  مي "هاي مذهبي احترام به ارزش"دارد يا نه و يا اينكه  "اشتياق به صداقت و امانت داري"مثالًٌ 
دانش يت تربيتي بسياري از پرونده هاي بررسي شده فاقد گزارشاتي است كه نشان دهنده وضع. اند نداشتهمطلوبي 

در  آموزبديهي است اين نوع ارزشيابي نياز مبرم و حرفه اي به اندازه گيري كيفي از رفتار هاي دانش . آموز باشد
حيطه هاي عاطفي و شناختي و اخالقي دارد كه در اين مورد عملكرد مناسبي مشاهده نشد و بيشتر پرونده هاي 

  .دانش آموزان از اين نظر نقص عمده اي دارند
و اولياء وي از فرايند پيشرفت تحصيلي تربيتي و  دانش آموزآگاه ساختن  آئين نامهيكي ديگر از اهداف          

دانش آموزان معلمين، اولياء و  ،براي بررسي اين تعامل .است دانش آموزجلب مشاركت آنان در بهبود عملكرد 
به تعامل بين خانه و مدرسه و نگرش به نش آموزان دانتايج به طور كلي نشان دهنده نگرش مثبت  .مخاطب بودند

يابد نگرش مثبت به اين دو مؤلفه كاهش  اما نكته قابل توجه اينكه هرچه پايه تحصيلي افزايش مي .معلم و مدرسه بود
تعامل مدرسه و  .تتر بوده اس طور كلي نگرش دختران به تعامل با معلم و مدرسه از نگرش پسران مثبت يابد و به مي

اوليا ء همه پايه هاي تحصيلي داراي نگرش  .خالصه نمود "ارزشيابي"و  "يدانش آموز"دو زمينه  در توان يماولياء را 
يابد نگرش  افزايش ميدانش آموزان هر چه پايه تحصيلي  واند  با مدرسه بوده دانش آموزمثبت و مطلوب به تعامل 

با مدرسه در زمينه ارزشيابي دانش آموزان در مورد ارتباطي كه  اما اوليا ،تر شده اوليا به ارزشيابي توصيفي مثبت
هاي بهتري براي ارزشيابي شناسايي شود  گويند بهتر است روش اوليا مي .اند نگرش مثبت و مطلوب نداشته اند داشته

  .بر آورد نشده است ، اند چون انتظاراتي كه از اين روش داشته
كنند و  ندشان با مدرسه بيشتر معتقدند فرزندشان با معلمين بهتر برخورد مياگر چه اولياء در مورد تعامل فرز    
به طور كلي  .روند، اما در مورد نوآوري و خالقيت و يا خود آزمايي وي نگران هستند تر به كالس باالتر مي راحت

  . تان بوده استر از مادر با مدرسه مثبت دانش آموزتوان گفت رضايت پدران از مادران در زمينه تعامل  مي
طور كلي  دهد كه به نشان مي آئين نامههاي ذينفع  به عنوان يكي از گروهدانش آموزان نگاهي به واكنش  

دانش آنچه كه در مورد واكنش  .تري دارند واكنش مطلوب "كالس وها و يادگيري  كالسي هم"دختران از پسران به 
گويند امكان  آنان مي .است "نظارت ولي و معلم به كارشان"به نمايد، نگرش نسبتاًٌ ضعيفشان  جلب توجه ميآموزان 

اما  .زنند است و عالوه بر اين پدر و مادرشان كمتر به مدرسه سر مي كم نديبگوشان را به معلم  اينكه مشكالت درسي
قدند آنان معت .واكنش والدين حاكي از نگاه مثبت به ابعاد فردي فرزندان در ارزشيابي با شيوه توصيفي است
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نتايجي كه با نتايج سمساري مقدم  .رود هاي باالتر مي تر به كالس كند و راحت فرزندشان با معلم بهتر برخورد مي
ا اجر قابل غير و گير وقت راآن  و نبوده مثبت توصيفي ارزشيابي به نسبت معلمان داد نگرش كه نشان) 1390(

 نوع اين بودن گير وقت كه در ان معلمين) 1390(ر حسن پو و ( 1384 ) خانقائي و محمدي ابوج با نتاي و دميدانن

  .ستنيهمسو ،ارزشيابي را تاييد نموده اند
 آئين نامهگفت كه نتايج بيانگر درجاتي از مطلوبيت در تحقق اهداف  توان يمبه طور خالصه در مورد برونداد    

مطلوب ارزيابي ، ز پيشرفت فرزندان مربوطندآگاهي اولياء ا و دانش آموز حقق اهدافي كه به تعامل معلم وت. تاس
و مهارت خود ارزيابي دانش آموزان هاي آموزشي و تربيتي و نوآوري  شوند و تحقق اهدافي كه به اصالح روش مي

 آئين نامهتوان به تحقق نامطلوب اهداف  عواملي را كه بيشتر مي. شوند نامطلوب ارزيابي مي، مربوطنددانش آموزان 
، "بازخورد به والدين"و  "و تنظيم پوشه كاردانش آموزان وقت گير بودن روند ارزشيابي "عبارتند از  مربوط دانست،

 "امكانات"و آنچه كه به  "آشنايي ناكافي والدين و معلمان و مديران و مسئوالن با فلسفه و اهداف ارزشيابي توصيفي"
. شوند ننده آموزش و ارزشيابي در كالس مربوط مياز قبيل تراكم زياد كالسي و كمبود امكانات و وسايل تسهيل ك

اند و اين  توان گفت كارشناسان ادارات بيشتر از مديران مدارس به عوامل محدود كننده تاكيد داشته بطوركلي مي
محدوديت فراهم  آئين نامهبا همه كاستي هائي كه براي اجراي  مدارس  بدان معني است كه احتماالًٌ مديران

اند در حالي كه كارشناسان به عنوان  گاري بيشتري دارند و سعي در انجام وظايف مديريتي خود داشتهكنند، ساز مي
ها در مقايسه عملكرد  البته بايد اشاره كرد اين تفاوت .اند منتقد وضعيت موجود بوده ،مسئول بيشتر از مديران

   .متفاوت بوده است ،هاي استان
 

  ها محدوديت
  

تعطيلي زود هنگام مدارس و فرصت  .نتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم بودبا اآن  همزماني اجراي .1
  ها بود هايي كه نيازمند دسترسي به نمونه هاي دانش آموزي و والدين ان اندك براي جمع آوري داده

ديگري را به جز  شد مجري مدارس در برخي مناطق روستايي كه موجب ميآموزان  تعداد اندك دانش .2
 ها اضافه نمايد يري شده اصلي به جمع نمونهمدارس نمونه گ

سؤاالتي طرح شده بود كه بيانگر  در پرسشنامه كارشناسان و مديران و معلمان در بخشي از پرسشنامه .3
هاي مطرح شده اظهار نظر  نقاط ضعف ها خواسته شده بود در مورد نآبود و از آيين نامه  نقاط ضعف

دي خود به عنوان يك متغير مستقل در جهت دهي به ذهن رسد اين سؤاالت به خو به نظر مي. كنند
  .تكميل كردن پرسشنامه سو گيري ايجاد كرده باشدهنگام  پاسخ دهنده 

  پژوهشي پيشنهادات
 يبه خودروبرو شده كه هر يك  ييها چالشپژوهش حاضر به دليلي وسعت موضوعي در حين انجام با 

  .باشدبه عنوان موضوع پژوهش مستقلي  تواند يمخود 
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 آنجااز .  انجام شددر مدل سيپ  "برونداد"و  "فرايند"، "درونداد"پژوهش حاضر صرفا براساس سه  مولفه  .1
 بال استفاده امكانات و ها فرصت موجود، مسائل و نيازها سنجش به "زمينه" ارزشيابي لهيوس به توان يمكه 

 شده تعيين پيش از اهداف مطلوبيت نمورد ميزا در و نمود كمك برنامه يك اهداف تدوين به و پرداخت

تحليل سيستمي، بررسي پيمايشي، بازنگري اسناد و پژوهشي با استفاده از  شود يمپيشنهاد  .ودنم قضاوت
 . پرداخت "زمينه"به ارزشيابي  مدارك

 شود يمپيشنهاد  ،تنها برخي از اهداف ارزشيابي توصيفي تحقق يافته ها نمونهنتايج نشان داد كه به نظر  .2
 ،"ينوآورخالقيت و "چون  ييها نهيزمكه به  يتحقيق مستقلي با هدف بررسي ميزان تحقق اهداف

 "استعدادپرورش "و "خود ارزيابي يها مهارت"، "يادگيري  ياددهيفرايندهايي " ،"مشاركت اوليا "
 انجام شود ،به ويپه در مناطق محروم  مربوطند

ارزشيابي توصيفي در نظر خواهي مديران و كارشناسان مطرح  يها چالشرقابت و انگيزه به عنوان يكي از  .3
 رقابت را در بين دانش ايآو  شود يممنجر ه ارزشيابي توصيفي به افزايش انگيزد اين كه كاركر .تشده اس
 ريتأثپژوهشي با تمركز بر روي  شود يميشنهاد پ. تاس سؤاليا خير همواره مورد  دهد يمافزايش آموزان 

 .انجام شود "انگيزه"و  "رقابت "ي بر دو سازه ارزشيابي توصيف

اصالح خواهد شد تا  ندهيآاي كه در آيين نامه  فعلي و ياآيين نامه  كه اساسي سؤالبراي پاسخگويي به اين  .4
پروژه اي طولي تعريف شود تا ظرف مدت زماني چند  شود يمپيشنهاد  رسد يمچه اندازه به اهداف خود 

 بپردازد ن آموزا از دانش ساله به رصد تحوالت گروهي

بازخورد  ها روشو يكي از د كنن يمي سه گانه اي استفاده ها روشاز  شانيخو ردهاكه معلمين در باز  آنجااز  .5
با هدف بررسي تنوع و فراواني بازخورد  يمستقلطولي  پژوهش شود يمپيشنهاد  .تشفاهي و يا نمايشي اس

 .دهاي شفاهي و نمايشي در محيط كالس انجام شو

 

  كاربرديپيشنهادات 
كنند و يا  خود ارزيابي آموزانيي كه به انها كمك كند تا دانش ها مهارتبيشتر معلمان در مورد  باًيتقر .1

يي داشته كمبودهاشود  آموزاز سوي دانش  منتهي به پاسخايجاد كنند كه سؤاالت در طراحي  ييندهايفرا
  .تشكيل شود ها نهيزمي در اين آموزارت مه آموزشدوره هاي  شود يمپيشنهاد  نيبنابرا .دان

در اجراي ارزشيابي  "وقت اندك"و  "تراكم"يي كه معلمان و مديران از ان ياد كرده ان ها تيمحدوديكي از  .2
از طريق استفاده از  توان يمرا در ارزشيابي توصيفي تا حدودي ل كه اين دو مشك آنجااز . توصيفي است

مديريت كارگروهي " يآموزكارگاه هاي مهارت  شود يميشنهاد پ. دگروهي كاهش دا آموزشي ها مهارت
  .برگزار گرددن براي معلما " آموزاندانش 

پيشنهاد . داستاني و منطقه اي بررسي ش ،نظارت بر اجراي آيين نامه در سه سطح وزارتيبراي بهبود  .3
 نييآبر اجراي  ساله كدر حوزه ستادي براي پايش مستمر ي ربط يذبرنامه اي ملي توسط دفتر  شود يم

  .در قالب طرح پژوهشي طولي نيز قرار بگيرد تواند يماين برنامه . نامه تنظيم شود
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كه  يعملكرد يها آزمونمربوط به تهيه و اجراي  يها مهارتيكي از نياز هاي اساسي معلمان در زمينه  .4
ضمن خدمت  آموزش هايمه در برنا شود يميشنهاد پ. دباش يمتوليد پاسخ كنند  ها يآزمودنبتوانند در 

 قرار گيرد ها آزمونتهيه اين نوع  به آموزشمعلمان بخشي 

 از داشتند و تربيتي در حد متوسطي برخي از معلمين اطالعات جا كه در جريان مصاحبه با معلمينآن  از .5
. نداشتند كافي نظري و كاربردي  دانش همسال سنجي سنجي، اساسي روش توصيفي همانند خود مفاهيم

شود در اين زمينه دوره هاي كاربردي و كارگاهي ضمن خدمت براي آشنايي و مهارت آموزي  يشنهاد ميپ
  شود و اجرا انان طراحي

و  نامه آئين متن با اقداماتي كه انجام مي دهند ، رغم ها مصاحبه به عمل آمد علي قاطبه معلميني كه با ان .6
 نامه آئين اهداف و گفتگو هاي بين همكاران با جربياز طريق ت بيشترو  آشنايي كافي نداشتندآن  اهداف
شود كه اوال در مورد تربيت مدرسين دوره هاي ضمن خدمت مربوط به ارزشيابي  پيشنهاد مي. اند شده آشنا

و ثانياً محتواي آموزشي يكساني در سطح كشور تهيه شود تا از  تري به عمل آيد توصيفي گزينش مطلوب
 ايد جلوگيري شود اً در هنگام اجرا پيش مياجتهاد هاي مخربي كه بعض

ترين دليل رتبه پايين دادن به تحقق برخي از  تيجه مصاحبه هاي انجام شده با معلمين نشان داد كه عمدهن .7
خود به دو دليل دانش  باطني ميل رغم علي برخي از معلمين .آن مربوط است 7ماده  اهداف آيين نامه به

از سوي ادارات آموزش و  آنكهاول  .دهند يم خرداد ماه به پايه باالتر ارتقاء آموزان غير واجد شرايط را در
ي ها آموزشهزينه هاي  ها خانوادهشوند و ديگر اينكه  به نحو غير مستقيم تشويق به اين كار مي پرورش

ژه تهيه و ي جبراني دستورالعمل اجرايي ويها آموزشبراي  شود يميشنهاد پ. دتابن ينمجبراني تابستاني را بر 
 .ابالغ شود

. و شخصيت بپردازد يي در زمينه هاي اخالقيرفتارهانامه كه از مدرسه انتظار دارد به ارزيابي  نييآ 15ماده  .8
دانش روانشناسي و تربيتي حرفه اي و نيمه حرفه اي از سوي  بكار بردننياز به  عمدتاًگانه كه  8يي رفتارها

ي هدفمند با تاكيد بر آموزشي ها كالسدر اين خصوص  شود يماد يشنهپ. دمعلمان و كارگزاران مدرسه دار
 .نامه برگزار گردد نييآ 15ي اندازه گيري رفتار هاي مورد نظر در ماده ها مهارتبهبود 

هاي مردمي وزارت در برنامه هاي آموزش  با هماهنگي شوراهاي انجمن اوليا و مربيان و دفتر مشاركت .9
  اي خاصي مرتبط با ارزشيابي توصيفي در نظر گرفته شوده خانواده دوره ابتدايي سرفصل

شيوه واحدي به ر پوشه كاك نشان داد كه تقريباً در مورد ساختار و محتواي ير پوشه كاه مشاهدات مربوط ب .10
هر مدرسه اي  پيشنهاد نشده است و به همين دليل تقريباً معلمان از سوي مدرسان دوره هاي ضمن خدمت

 يمحتوا و اجزاء شود بنابراين پيشنهاد مي. اند يي خاصي را تهيه و تنظيم نمودهارهاپوشه ك يبه صورت ذوق
   ها كمتر شود مدارس و استان عملكرد در تفاوت شود تا تعريف به صورت ملير پوشه كا

بازخورد  و  آزمون اجراي درج تاريخ به دليل عدم كارهاموجود در پوشه  يها آزمون بررسيچون در هنگام  .11
پيشنهاد  .خورد معلم نبود باز و آموزدانش د عملكر بين زماني فاصله تعيين امكانيا بازخورد والدين و م معل
ر اين نكته تاكيد شود  كه و مربيان ب ءاوليا يها انجمنمعلمان و نيز جلسات  يآموزش يها كالسدر  شود يم

 .ريخ باشدبا درج تا )معلم و ولي(هر عملكردي و بازخوردي از طرف هر يك از طرفين 
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پس از تشكيل كارگروه با شركت كارشناسان استاني و وزارتي براي بررسي و آن  و ملحقاتآيين نامه  متن .12
 ،اصالح شده ،شده ابقاءين متن حاوي مواد و تبصره هاي ا. دشو يمپيشنهاد  ربط يذتصويب در مراجع 

با نتايج به دست آن  و تركيبمه آيين نا حذف شده و يا ايجاد شده اي است كه حاصل بازخواني متن اصلي
 .تاس آمده122جدول  آمدهكه در متن پيشنهادي  چهآن  الصهخ. تاز پژوهش حاضر اس آمده

  در نسخه پيشنهادي طرحآيين نامه  خالصه تغييرات متن 122جدول 

  جمع  تعداد  تصميم  رديف
  تبصره  بند  ادهم

  6  -   3  3  ابقاء  1
  9  9    -   ايجاد  2
  34  11  3  20  اصالح  3
  2  -   1  1  حذف  4

  
اي آيين نامه  متن اصالح شده ،و پرورش ارائه خواهد شد آموزشحاصل نهايي اين پژوهش كه به شوراي عالي 

  است  آمدهاينجا است كه 
 

  

  

  

  

  



 پيشنهاديآيين نامه  متن
  ماده يا تبصره  اصالح و يا بيان دليل براي حذف/ايجاد/ابقا شنهادي براي متن پي  اقدام  تبصره  ماده
 عنوان
  آيين نامه 

 اصالح  
  تربيتي دوره ابتدايي –آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

    ماده واحده
  
  

 اصالح

  

شوراي عالي آموزش  713مصوب جلسه (اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تربيتي در دوره ابتدايي با توجه به اهداف دوره و  -ارزشيابي تحصيلي   اصالح   1      ماده
تربيتي  –از طريق جمع آوري، طبقه بندي، تحليل و تفسير اطالعات براي تشريح وضعيت تالش، پيشرفت و عملكرد تحصيلي ) 21/7/1383و پرورش مورخ 

  :رديگ يبا اهداف زير انجام م) فوق برنامه مكمل و يها تيفعال(در كالس، مدرسه و خارج از آن آموزان  دانش
بدون    1-1ماده    

  تغيير
يادگيري در كالس، مدرسه، مراكز مكمل مدرسه و خارج از آن به ويژه از طريق افزايش تعامل موثر و سازنده بين  _اصالح، بهبود و ارتقاء فرايند ياددهي 

  .معلم و دانش آموز

بدون   1-2ماده    
  تغيير

  .آموزان با تكيه بر استعدادهاي برتر هر يك از آنان ها و عاليق دانش و پرورش استعدادها، تواناييشناسايي 

  توجه و كمك به رشد متعادل و همه جانبه شخصيت دانش آموز  اصالح   1-3ه ماد

  بهبود عملكرد دانش آموز براي كت آنان تربيتي و جلب مشار –آموز و اولياء وي از فرايند پيشرفت تحصيلي  آگاه ساختن دانش  اصالح   1- 4ه ماد

  آموز در دانش و همسال سنجي يخود سنجخالقيت و نوآوري و ايجاد مهارت  روحيهيادگيري و پرورش  زهيمناسب به منظور تقويت انگ نهيايجاد زم  اصالح   1-5ه ماد

بدون     1-6ه ماد 
  تغيير

  .تربيتي در چارچوب مقررات مربوط –ا حصول اطمينان از ميزان تحقق اهداف آموزشي باالتر ب هيآموز به پا گيري در مورد ارتقاء دانش تصميم

  مستند به نتيجه تحقيقآن  به دليل عدم اطالع معلمان از مفهوم تربيتي -آموزشي يها ها و روش توليد اطالعات براي ارزيابي، اصالح و تقويت برنامه  حذف    1-7ه ماد
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  ماده يا تبصره  اصالح و يا بيان دليل براي حذف/ايجاد/ابقا شنهادي براي متن پي  اقدام  تبصره  ماده
در . رديپذ يدر طول سال تحصيلي بر اساس اهداف برنامه درسي هر پايه انجام م فراينديتربيتي در دوره ابتدايي به صورت  - تحصيلي ارزشيابي پيشرفت   اصالح    2ه ماد

رست بزار هاي سنجش مشاهده اي مانند فه، اكاغذي -ي مدادها هاي عملكردي، آزمون اين ارزشيابي معلم و مربي با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله آزمون
مدرسه از و فوق برنامه مراكز مكمل ، مدرسه، داخل و خارج از كالس يها تي، اطالعات الزم را در زمينه فعال...و  ، پروژهي درجه بنديها اسيمقوارسي و انواع 

  ارائه نمايدو اب را به مناسپاياني د بازخور آموزتربيتي دانش  –ي روند پيشرفت تحصيلي تا با بررس كند يجمع آوري م پوشه كارر د دانش آموز
هماهنگ منطقه  آزمونوبا اجراي آيين نامه  اين 4پايه ششم توسط معلم بر اساس مفاد ماده  آموزگزارش پيشرفت تحصيلي نوبت دوم و شهريور ماه دانش   ايجاد  تبصره  2ه ماد

  گردد يمكالس تكميل ز آمواي و ساير شواهد فرايندي پيشرفت تحصيلي دانش 
  :شود يم زير ارائه  يها تربيتي دانش آموز در طول سال تحصيلي به صورت رسمي و مكتوب در نوبت -گزارش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي   حاصال    3ه ماد

  )دي ماهنيمه اول مهر ماه تا پايان از اول (دي ماه :نوبت اول ) الف

  )خردادماهپايان نيمه اول ا مهر ماه تاز اول (خردادماه :نوبت دوم) ب

  )شهريور 15لغايت از ابتداي شهريور (دانش آموزاني كه در درس يا دروسي در خردادماه نياز به آموزش و تالش بيشتر دارند  ويژه:ت شهريور ماه نوب) ج

به نحو مقتضي فرزندشان تربيتي  -ي از روند پيشرفت تحصيل   حداقل دو بار ديگر اولياء دانش آموز رام ي اول و دوها نوبتل در طوملزم است مدير مدرسه   اصالح  تبصره  3ه ماد
  مطلع نمايد

تربيتي دانش آموز در هر درس بر اساس ارزشيابي هاي به عمل آمده در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس در حيطه  -تحصيلي گزارش پيشرفت  اصالح    4ه ماد
  شود يزير مشخص و گزارش م يي رتبه اها اسيهاي شناختي، عاطفي و مهارتي طبق مق

 ماه نوبت شهريور نوبت دوم نوبت اول

 خيلي خوب خيلي خوب خيلي خوب

 خوب خوب خوب

 قابل قبول قابل قبول قابل قبول

   نياز به آموزش و تالش مجدد نياز به آموزش و تالش بيشتر نياز به آموزش و تالش بيشتر
  باشد يممجاز  آموززارش پيشرفت تحصيلي دانش در گ منحصراً الذكر فوقي ها اسيمقكاربرد   ايجاد  تبصره  4ه ماد
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  كاربرد دارد "قابل قبول "و  "خوب"، "خيلي خوب"مقياس رتبه اي  صرفاًدر گزارش تربيتي دانش آموز   ايجاد  تبصره  4ه ماد

  رسيده باشدسطح قابل قبول ه بكه در نوبت دوم در كليه دروس حداقل  ابدي يمارتقا ر آموزي در خرداد ماه به پايه باالت دانش  اصالح    5ه ماد

 بيآسي بعد  هيپابه اهداف اساسي دروسي است كه به پيشرفت تحصيلي وي در  آموزسطح قابل قبول عبارت از قضاوت معلم نسبت به ميزاني از دستيابي دانش   اصالح  تبصره  5ه ماد
   نرساند

فرصت دارد با شركت در ماه همان سال ر شهريو 15تا ، 3بر اساس بند ج ماده تر را كسب نكند، باال هيدانش آموزي كه در خردادماه شرايط ارتقا به پا  اصالح    6ه ماد
معلم . اقدام نمايد تبطمر  سروخود در درس يا د يها نسبت به جبران ضعف يطول سال تحصيل پيشنهادي معلم يا مربي يها تييا انجام فعال يجبران يها كالس

وي تحصيلي  يارزشيابمناسب گزارش ن آزمو اجرايو يا  آموزدانش ط انجام شده توس يها تيجبراني يا فعال يها وز در كالسيا مربي با بررسي عملكرد دانش آم
  دينما يرا اعالم م

  رسيده باشدسطح قابل قبول به دروس حداقل  هيكه در كل  شهريور شرايط ارتقا به پايه باالتر را داردنوبت آموزي در  دانش  اصالح    7ه ماد

و رياضي به سطح قابل قبول نرسد ) قرائت فارسي ،انشاء فارسي ،شامل امالء فارسي( زبان و ادبيات فارسيس ودردر  ماهآموزي كه در نوبت شهريور  دانش  اصالح  1ه تبصر  7ه ادم
  ابدي يبه پايه باالتر ارتقا نم

جهت تعيين تكليف در اختيار شوراي  ،به سطح قابل قبول نرسيده باشد 1مندرج در تبصره  درس يا دروسي غير از دروسدانش آموزي كه در پرونده   اصالح  2ه تبصر  7ه ماد
 آموزي شورا در مورد ارتقاء يا عدم ارتقاء دانش معلم مربوط مطرح و در صورت موافقت اكثريت اعضا با حضورموضوع در شوراي مدرسه . گيرد مدرسه قرار مي
 آموزوالدين دانش . مدارك و مستندات الزم براي اتخاذ تصميم در مورد دانش آموز را به شوراي مدرسه ارائه دهدت مربوط ملزم اسمعلم . دشو يمتصميم گيري 

  تا قبل از زمان راي گيري در جلسه شوراي مذكور حضور داشته باشند  توانند يم
 گونه نياراي شوراي مدرسه براي . بار و به صورت غير متوالي مجاز است 2ابتدايي حداكثر  هدوردر   7 ماده 2 تبصرهارتقاي دانش آموز با استفاده از مفاد   اصالح  3ه تبصر  7ه ماد

   االجراست الزمقطعي و آموزان  دانش
ديگر منتقل  اي اي به مدرسه با رعايت مقررات از مدرسهو حد اكثر تا پايان فروردين ماه آموزي كه در حين سال تحصيلي  تربيتي دانش - تحصيليوضعيت   اصالح    8ه ماد

  شود ميمبدأ تعيين مدرسه مستندات و ارزشيابي هاي معلم يا مربي  ،مداركشود، توسط معلم يا مربي مدرسه مقصد، با استفاده از  مي
  با مجوز كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل امكان پذير است انتقال دانش آموز بعد از فروردين ماه صرفاً  ايجاد  تبصره   8ه ماد

ر نمون برگ مربوط بدون قلم بايد به وسيله معلم يا مربي د  اول، دوم و شهريور ماه هاي نوبتتربيتي دانش آموزان، در  -تحصيليگزارش ارزشيابي   اصالح    9ه دما
  گرددبه دفتر مدرسه ارائه  ارزشيابي پس از پايان هر نوبت روز كاري 8 خوردگي، ثبت و امضاء شده، حداكثر تا
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 ادارهآموز را ارائه ندهد، مدير مدرسه ضمن گزارش به مديريت آموزش و پرورش  ارزشيابي دانش گزارش، چنانچه معلم يا مربي مربوط، در پايان هر نوبت  اصالح  هتبصر  9ه ماد

يكي از معلمان يا مربيان واجد  در اختيارگزارش ارزشيابي همان نوبت آموز را براي اعالم  مربوط به ارزشيابي دانش مستنداتبه تشخيص خود مدارك و ، متبوع
  شرايط قرار دهد

دانش آموز را  يتربيت -ارزشيابي تحصيليپس از هر نوبت ارزشيابي، گزارش  يكار روز 8ا مدير مدرسه موظف است با همكاري معلمان و مربيان حداكثر ت  اصالح    10ه ماد
  برساند وي به صورت كتبي به اطالع ولي

  گيرد ي معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش انجام ميها دستورالعملطبق  فراگير، -تلفيقي آموزان  تربيتي دانش - پيشرفت تحصيلي يابي ارزش  اصالح  تبصره  10ه ماد

است نسبت به جمع آوري  مدير مدرسه موظف. باشد مي يروز كار 5تربيتي حد اكثر  –مهلت اعتراض دانش آموز يا ولي وي به گزارش ارزشيابي تحصيلي   اصالح    11ه ماد
  ها به معلم يا مربي مربوط اقدام نمايد اعتراضات و تحويل ان

  روز كاري نتيجه بررسي مجدد خود را به مدير مدرسه اعالم نمايد 2معلم يا مربي مربوط موظف است ظرف مدت  ايجاد  1تبصره  11ه ماد

با طرح موضوع در  يروز كار 3مورد اعتراض دانش آموز يا ولي وي باشد، مدير مدرسه ملزم است حد اكثر ظرف در صورتي كه نتيجه بررسي مجدد معلم  ايجاد  2تبصره  11ه ماد
  .باشد يماين راي نهايي و غير قابل اعتراض . اعالم نمايدراي شورا را  ،شوراي مدرسه

و پس از پايان  گردد يمدرج تربيتي  - در دفتر ثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هر نوبت  خاتمهحداكثر يك ماه پس از تربيتي –تحصيلي ارزشيابي  گزارش  اصالح    12ه ماد
  .گردد يتوسط نماينده اداره آموزش و پرورش مسدود مسپس طبق ضوابط و  شود يسال تحصيلي، توسط مدير مدرسه امضا و مهر م

پذيرد به دليل اشتراك با متن و  هاي ايشان انجام مي ويژگي  ي هستند، متناسب باارزشيابي دانش آموزاني كه داراي نقص عضو و يا مشكالت ويژه يادگير  حذف    13ه ماد
  آيين نامه 10مضمون ماده 

هاي وزارت آموزش و پرورش و از تعليمات ديني خاص  نامه در قانون اساسي، برابر شيوه مذكورديني  هاي اقليتآموزان  ارزشيابي از تعليمات ديني دانش  اصالح    14ه ماد
  شود ميگزارش آيين نامه  اين 4ماده و نتيجه آن مطابق  شود انجام مي ها آن

  قران و تعليمات ديني شركت نماينددرس هاي  كالس در توانند يمدر صورت تمايل آموزان  دانش اين گروه از  اصالح  تبصره  14ه ماد

 هاي ارزشاحترام به  -عايت آموزه هاي اخالقير(مهارتي و بر اساس مواردي از جمله  تربيتي دانش آموز با توجه به حيطه هاي شناختي، عاطفي وگزارش   اصالح    15ه ماد
اشتياق به  -رعايت بهداشت فردي و اجتماعي -هاي جمعي مسئوليت پذيري در فعاليت -مشاركت در كار گروهي  -مقررات و ضوابط   ،رعايت قوانين -مذهبي

ا ي"ٰخوب" ."خيلي خوب"در يكي از سه رتبه ) مدير يا معاون(با نظر معلم و مربي و تاييد مديريت مدرسه ) نيخوا كتابتوجه به مطالعه و  - مانت داريصداقت و ا
  تنظيم شود "قابل قبول "
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و و  شود يمام ان مشروح زير با رعايت حداقل سن متعارف ثبت نام توسط شوراي معلمان و تاييد شوراي مدرسه انجآموز تحصيلي دانش تعيين سطح پايه  اصالح    16ه ماد

 10 ،9 ،8 ،7 ،6به ترتيب  ششمهاي اول تا  ابتدايي براي پايه دورهسن متعارف در حد اقل . (شود ميدر ستون مالحظات دفتر آمار به رأي شوراي مدرسه استناد 
  ).باشد سال تمام مي 11و 

 عدم دسترسي به مدرسه 

 عدم امكان ورود به موقع به مدرسه ناشي از بيماري 

 ن ورود به موقع به مدرسه ناشي از اقامت در خارج از كشورعدم امكا 

 لزله و يا آتش سوزي، زاز بين رفتن مدارك تحصيلي ناشي از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل 

 وقفه تحصيلي 

 فقدان مدرك ارزشيابي تحصيلي قابل قبول  

  باشد يمي مبناي محاسبه سن متعارف اول مهر ماه هر سال تحصيل  ايجاد  1ه تبصر  16ه ماد

سال تحصيلي و براي همه دروس به صورت يك جا انجام  )هنوبت دوم يا نوبت شهريور ما(در يك نوبت  صرفاً آموزتعيين سطح پايه تحصيلي براي هر دانش   ايجاد  2ه تبصر  16ه ماد
  شود يم

را در مدرسه مصوب درصد روزهاي آموزشي  80حداقل يا غير متوالي  يلبه صورت متواكه  شود ميگزارش پيشرفت تحصيلي براي دانش آموزاني ارائه   اصالح    17ه ماد
و در  "وقفه تحصيلي"براي وي تحصيلي در صورتي كه دانش آموزي با عذر موجه، كمتر از اين ميزان در مدرسه حضور داشته باشد، آن سال . باشدحضور داشته 

اخيرالذكر به عهده آموزان  دانشز موجه و يا غير موجه بودن غيبت براي دو گروه ا شخيصت. دشو ميمحسوب  "ترك تحصيل " بودن غيبت موجه غيرصورت 
  .شوراي مدرسه است

  گردد تعيين ميمصوب روزهاي آموزشي درصد  60ميزان روز هاي آموزشي حضور متوالي در مدرسه براي دانش آموز با عذر موجه، حداقل   ايجاد  1ه تبصر  17ه ماد

  شود مياضافه ل دانش آموزاني كه يك يا چند سال وقفه تحصيلي داشته باشند، يك سابه سقف سني مجاز تحصيل   اصالح  2تبصره   17ه ماد

نوبت در ارزشيابي آيين نامه  اين 6 مادهمطابق  تواند مي يو تقاضاي كتبي ول زير شروطت با رعاييا چهارم م سو ،ساعي و برجسته پايه دومدانش آموز   اصالح    18ه ماد
  ارتقا يابدمورد تقاضا ه دروس به صورت جهشي به پاي تماميدر  "خيلي خوب"ح اه پايه باالتر شركت نموده و در صورت كسب سطشهريورم
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  را كسب نموده باشد» خيلي خوب«هاي قبل، سطح  هدروس پايه و پاي تمامياز ) الف
  و پرورش استثنايي داشته باشد آموزشاز هوشي و رواني  هاي صالحيت هيدييتأ) ب

  ندارد "گزارش وضعيت تربيتي"است و نيازي به  معاف "تربيت بدني"از ارزشيابي درس ، اين ماده مشمول دانش آموز  اصالح  1ه تبصر  18ه ماد

   باشد ميبراي يك پايه مجاز هر بار ابتدايي و  دورهبار در طول  دواستفاده از اين ماده صرفاً   اصالح  2ه تبصر  18ه ماد

تربيتي با ذكر  -در دفتر ثبت ارزشيابي تحصيليه در نوبت شهريورماد ياب ارتقاء ميگزارش پيشرفت تحصيلي دانش آموزي كه با استفاده از مفاد اين ماده   صالحا  3ه تبصر  18ه ماد
  .شود ء مي مهر و امضا ،استناد به مفاد اين ماده ثبت

. شود سال تمام انجام مي 15و با داشتن شرط سني حداقل م و خارج از كشور صرفاً در پايه شش آزاد داخل  از داوطلبانتربيتي  –تحصيلي ارزشيابي   اصالح    19ه ماد
آيين نامه  اين 4ه مادآن مطابق  نتيجهآيد و  رح جدول ذيل به عمل ميارزشيابي در كليه مواد درسي صرفاً به صورت پاياني و از تمام محتواي كتب درسي به ش

  اي منظور نخواهد شد رتبهاين داوطلبان  "وضعيت تربيتيگزارش "و  "بدني تربيت"براي درس . شود گزارش مي
    

  رديف
نوع   مواد درسي

  ارزشيابي

  شفاهي  قران  1
  كتبي  تعليمات ديني و اخالق  2
          قرائت فارسي  3

           امالء فارسي           4
           انشاء فارسي  5
  كتبي  ات اجتماعي و آداب زندگيمطالع  6
  كتبي  رياضيات  7
  كتبي  علوم تجربي  8
  عملي  هنر  9

  معاف  سالمت و تربيت بدني  10
  عملي  كار و فناوري  11
    عملي   تفكر و پژوهش  12
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بدون     20ه ماد 

  تغيير
  شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد است،آموزان  كه ناظر بر تحصيالت ضمن سال تحصيلي دانش - نامه نييهايي از اين آ مواد و تبصره

بدون      21ه ماد
  تغيير

تأييد وزير آموزش و پرورش و تهيه  ابتداييمعاونت آموزش و پرورش و  آموزشبا مشاركت مركز سنجش آموزان  اسناد و مدارك تحصيلي دانشي  نمونه
  شود يابالغ م

بدون     22ه ماد
  تغيير

  آن در داخل و خارج كشور به عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود يها ستورالعملو دآيين نامه  نظارت بر حسن اجراي اين

را مطابق با بازه هاي زماني پيش بيني شده در بخش سوم فصل هشتم سند تحول آيين نامه  و پرورش موظف است فرايند ترميم اين آموزشوزارت   اصالح    23ه ماد
  بنيادين آموزش و پرورش اعمال نمايد

مصوبات  تماميها و مقررات تحصيلي شوراي عالي آموزش و پرورش بررسي و به تاييد رسيد و با تصويب آن  نامه اين آيين نامه در جلسات كميسيون اساس  اصالح     24ه ماد
  شود لغو مي ،باشد يمآيين نامه  مفاد اين مغايركه قبلي 



 منابع 
پيرامون  ابتدايي دوره مديران و معلمين يدگاهد بررسي. )1384(مليحه  خانقايي، و مرضيه محمدي، ابو .1

 .يزد استان پرورش و آموزش سازمان پژوهشي، گزارش .يزد استان در توصيفي ارزشيابي

مدارس  در توصيفي يابيارزش طرح آزمايشي اجراي گزارش).1383(محمد  و حسني، حسين احمدي، .2
  .تربيتي و صيليتح ارزشيابي دفتر :تهران. 82-83تحصيلي  سال در كشور، منتخب

 1384(جهانبخش  ،سين و رحمانيح ،چابك وو سياه پشت، مهرداد  يمرتض ،و شكوهي نحسي ،احمدي .3
و پرورش پيش  آموزشمكمل و فوق برنامه در دوره ابتدايي، دفتر  يها تيفعالراهنماي طراحي و اجراي ).

   تهران ،نوين آزمونو پرورش، انتشارات  آموزشدبستاني و دبستاني وزارت 
 طرحآموزان  دانش اجتماعي يها مهارت و تحصيلي پيشرفت مقايسه). 1386(سمعيل ا ،احمدي .4

ايان نامه پ ،تهران شهر ابتدايي چهارم پايه در طرح از خارجآموزان  دانش با توصيفي ارزشيابي
  .انشگاه عالمه طباطباييد ،و پرورش پيش دبستاني آموزشكارشناسي ارشد 

  سمت انتشارات:  تهران ،آموزشي رزشيابيا ،)1386( عباس بازرگان، .5
هاي خارج از كالس در پرورش خالقيت  چگونگي استفاده از ارزشيابي مستمر و فعاليت). 1382(بهادراني، فرزانه  .6

 .آموزان، شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان دانش

 بندي اولويت و شناسايي). 1390( ويحسين مول و سيد ابراهيم جعفري؛ .مصطفي شريف .بيرمي پور، علي .7
درسي،  برنامه هاي پژوهش .كشور ابتدايي دوره مدارس در توصيفي ارزشيابي طرح اجراي بر موثر عوامل
 .1-28، 13 90 زمستان و پاييز دوم، ي شماره اول، ي ايران، دوره درسي برنامه مطالعات انجمن

 ارزشيابي طرح در آموزان دانش تنظيمي خود رييادگي و نفس عزت ميزان مقايسه). 1388(رضا  بيگي، .8
پايان نامه كار شناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشكده روانشناسي و  ،كمي ارزشيابي با) كيفي( توصيفي

 علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي

 .اييابتد ي دوره در مستمر هاي ارزشيابي وضع بررسي). 1384( مريم كاظمي، و محمدعلي پرويزيان، .9
 .نتهرا ،پژوهشكده تعليم و تربيت ،2تربيت، شماره  و تعليم فصلنامه

 هاي يادگيري و اجتماعي دانش رشد مهارت بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي بر ).1385( اعظم ،جمشيدي .10
 .دانشگاه آزاد اسالمي ، پايان نامه كارشناسي ارشد،پايه سوم ابتدايي شهر تهرانآموزان 

، نامه امتحانات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نيآئ 18  اثرات ماده بررسي ).1372( ، ابوالفضليجواهر .11
 .و پرورش استان مركزي آموزشگزارش پژوهشي شوراي تحقيقات 
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 يهاي پيش رو بررسي وضعيت اجراي ابزار هاي ارزشيابي توصيفي و چالش) .1390(محمد  ،حسن پور .12
پايان نامه  ،89-90شهر تبريز در سال تحصيلي آن از ديدگاه معلمان و مديران مقطع ابتدايي 

 .دانشگاه آزاد اسالمي مرند كارشناسي ارشد،

 يادگيري-ياددهي فرايند كيفيت بهبود در توصيفي ارزشيابي تأثير). 1389(بري ك ،حسن زاده .13
 ،رسيايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي د، پمعلمان ديدگاه از تهران شهر ابتدايي مقطع آموزان دانش

 انشگاه پيام نور تهراند

 .دبستاني پيش پرورش و آموزش دفتر ،تهران .توصيفي ارزشيابي اجراي راهنماي .)1382(محمد  حسني، .14

  .آثار معاصر ،هرانت ،ارزشيابي توصيفي).1382(حمد و يحيي كاظمي م ،حسني .15
 مدارس توصيفي در – كيفي ارزشيابي اجراي براي يابي زمينه ).1386( حمد و احمدي، غالمعليم ،حسني .16

 .85-123). 6(23. آموزشي هاي نوآوري فصلنامه. تهران شهر ابتدايي

 ارزشيابي اهداف تحقق ميزان به نسبت معلمان ديدگاه بررسي )1386( .السادات افضل حسيني، .17

 دانش در شناسي روان درس پاياني نمرات بر )كتبي و شفاهي( تكويني يها روش تكويني تأثير
 ارزشيابي دفتر :تهران.  86-  87تحصيلي  سال در بيرجند، شهرستان سوم متوسطه لسا پسرآموزان 

  .تربيتي و تحصيلي
در پايه آموزان  در تعميق يادگيري دانش) توصيفي(نقش ارزشيابي مستمر ). 1384(فهيمه السادات  ،حقيقي .18

 .ركز تهران، مانشگاه پيام نورد ،پايان نامه كارشناسي ارشد. 83- 84دوم مقطع ابتدايي شهر تهران سال تحصيلي 

 چهارم در تا اول پايه از توصيفي ارزشيابي طرح اجراي مشكالت بررسي ).1387( حيدري، جعفر .19

 معلم تربيت دانشگاه ،تهران .ارشد كارشناسي نامه پايان، ايالم استان ابتدايي مدارس

تحصيلي سال اول  اجراي ارزشيابي تكويني بر افزايش پيشرفت ريتأث). 1375(شعبان  ،حيدري .20
، دانشگاه عالمه طباطبايي ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،ي نظام جديد منطقه فريدون كنارها رستانيدب
 .هرانت

يادگيري،  ميزان بر كمي و) كيفي( توصيفي ارزشيابي اثربخشي مقايسه). 1385(خدابنده، صديقه  .21
 سال در كرد شهر شهرستان تدايياب سوم تا اول پايهآموزان  دانش يادگيري به عالقه و اضطراب

 طباطبايي عالمه دانشگاه تربيتي، علوم و روانشناسي دانشكده ارشد، كارشناسي پايان نامه. 84-85تحصيلي 

 و ابتدايي دوره امتحانات شدن نوبتي دو آزمايشي طرح ارزشيابي گزارش. )1378(خوش خلق  .22
گزارش پژوهشي پژوهشكده تعليم و  ،)لاو مرحله( ركشو يها استان آموزشي مناطق از برخي راهنمايي

 .تربيت
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در مدارس ابتدايي برخي از  توصيفي ارزشيابي آزمايشي اجراي ارزشيابي ) .1384( .جخلق، اير خوش .23
 .تپژوهشكده تعليم و تربي ،تهران .ري كشوآموزشمناطق 

چهارم و پنجم  گزارش ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي پايه هاي).1389(ايرج  خوش خلق، .24
  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برخي از مناطق آموزشي كشور،

 در كالس درس يفيتوص يها بازخورد ي و ارائه هيته يعمل ياصول و راهنما.) 1389( ج اير خلق، خوش .25
  .انتشارات نشر جوان امروز: تهران ... 

 ،عملكرد آزمون ي تهيه و ساخت گام به گام آموزش عملي راهنماي و اصول ). 1391( ج اير خلق، خوش .26
 .نانديشا زنده انتشارات:  تهران

  .موسسه فرهنگي منادي تربيت: ، تهران ارزشيابي در خدمت آموزش .)1382(رستگار، طاهره  .27

 حركتي دانش رواني و عاطفي شناختي، هاي ويژگي بر توصيفي ارزشيابي تأثير). 1385(رضايي، اكبر  .28
 عالمه دانشگاه ،تربيتي شناسي ن روا دكتري، دانشكده نامه ، پايانتهران هرش ابتدايي سوم هيپاآموزان 

 .تهران طباطبايي

 رواني و عاطفي شناختي، هاي ويژگي بر توصيفي ارزشيابي تأثير ).1385(اكبر و علي اكبر سيف  ،رضايي .29
 .، سال پنجم، زمستان18نو آوري هاي آموزشي، شماره  فصلنامه آموزان، دانش حركتي -

، ارزشيابي عملكرد مدارس آموزش از راه دور دوره راهنمايي و متوسطه كشور ).1391(عبدالحميد  ،ضوير .30
 .و پرورش، تهران آموزشگزارش پژوهشي، پژوهشگاه مطالعات 

 تحصيلي عملكرد و يادگيري مشاركت و خالقيت بر توصيفي ارزشيابي ريتأث).1388(ل اقبا ،زارعي .31
 ،جله علوم تربيتي و روانشناسيم. سبندرعبا شهر در دبستان سوم پايه پسر و دخترآموزان  دانش

 .79-2:92ال شانزدهم، شماره پنجم، سوره ، د1388ابستان ، تدانشگاه شهيد چمران

 از توصيفي ارزشيابي كاربرد در موثر عوامل ).1391(و محمد همرنگ  مهران فرج الهي .عادل زاهد بابالن، .32
 .، پاييز1، شماره 7ه فناوري آموزش، سال هفتم، جلد فصلنام .ابتدايي معلمان ديدگاه

ارزيابي جامع مراكز تربيت معلم استان خوزستان بر اساس الگوي ).1384( دحما ،زندوانيان نائيني .33
 .و پرورش استان خوزستان آموزششوراي تحقيقات  ،، گزارش پژوهشيي سيپابيارزش

دوره آموزان  دانش توصيفي كارنامه هاي يقيتطب بررسي). 1382(د محم حسني، و طاهره سبحاني فرد، .34
  .تزكيه انتشارات :تهران ،تحصيلي ارزشيابي همايش اولين مقاالت جموعه، مجهان كشور چند در ابتدايي

 سوم كالسآموزان  دانش تحصيلي پيشرفت بر تكويني ارزشيابي ريتأث بررسي).1382( سپاسي حسين .35
 .38- 29) :3(10:  رفتار ، دانشوررياضيات درس در راهنمايي
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شهر  ابتدايي مدارس در توصيفي ارزشيابي اجراي موانع بررسي). 1390(د فرشي ،سمساري مقدم .36
 .هاسالمي كرمانشا آزاددانشگاه  ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،سنندج

دوره  واحدي -سالي نظام اول سال در مستمر ارزشيابي نحوه بررسي). 1380(محمد  زماني، شاه .37
 .اصفهان دانشگاه .ارشد كارشناسي نامه پايان صفهان،ا استان متوسطه

هاي مستمر نظام سالي واحدي دوره متوسطه استان  بررسي نحوه ارزشيابي ).1380(شاهزماني، محمد  .38
  .شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ،79-80اصفهان در سال تحصيلي 

استانداردهاي  اساس بر سنتي و توصيفي يابيارزش يها روش مقايسه). 1385(ه محبوب شكرالهي، .39
 ابتدايي مدارس معلمين ديدگاه از )دقت و اجرا قابليت آمدي، كار اخالقي،( ارزشيابي چهارگانه

 منتشر :تهران معلم تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ،83-84تحصيلي  سال تهران در شهر

 .نشده

 آموزشدر نظام  1381تا  1302امتحانات از سال آيين نامه  ولسير تح).1381(سيد رحمت اله  ،شهبازي .40
  .دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي ،ايران دوره عموميش و پرور

 شمسي در 1381تا  1302سال  از امتحاناتآيين نامه  تحول سير ). 1381. ( اله رحمت سيد شهبازي، .41

 تربيتي و تحصيلي ارزشيابي دفتر ،پژوهشي گزارش .عمومي آموزش دوره ايران پرورش و نظام آموزش

نتشارات ا .توصيفي يكيف ارزشيابي برنامه با پدران و مادران آشنايي راهنماي).1392(بهمن  ،قره داغي .42
 ، تهران زنده انديشان

 .توصيفي -شيوه هاي نو در خدمت ارزشيابي كيفي: سنجش مشاهده اي ).1392(بهمن  ،قره داغي .43
  ، تهراننتشارات زنده انديشانا

توانستن و به كار  ،جورچين دانستن:مديريت پوشه كار ). 1388(مرتضي  ،بهمن و شكوهي ،قره داغي .44
 تهران ،موسسه كورش چاپ ،بستن در ارزشيابي كيفي توصيفي

هاي مصوب، اجرا شده و كسب شده در  بررسي ميزان هماهنگي بين برنامه). 1390(كبيري، مسعود  .45
پژوهشگاه مطالعات آموزش و  ، گزارش پژوهشي،2007ساس تيمز درس علوم پايه سوم راهنمايي بر ا

  .پرورش
ي درس علوم ليتحصدر ارزشيابي تكويني بر پيشرفت  باز خورد ريتأثبررسي ). 1381(بهمن  ،كرد .46

پايان نامه . 81-82پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بوكان در سال تحصيلي آموزان  تجربي دانش
 .هران، تبيت معلمدانشگاه تر ،كارشناسي ارشد
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آموزان  روش جديد ارزشيابي توصيفي بر اختالالت رفتاري دانش ريتأثبررسي ).1384(كريمي، علي  .47
 .و پرورش فارس آموزشگزارش پژوهشي شوراي تحقيقات . زدوره ابتدايي مدارس شهر شيرا

 گزارش پژوهشي، .نقزوي استان در توصيفي ارزشيابي اهداف تحقق ميزان بررسي .)1384(ر منوچه كلهر، .48

 قزوين استان پرورش و آموزش سازمان

ارزشيابي توصيفي با نظام سنتي بر اساس ). 1386(فرهاد، اصغر آقايي، احمد برجعلي و عباس روحاني  ماهر، .49
فصلنامه دانش و پژوهش در  ،دوره ابتداييآموزان  هاي عاطفي و ميزان خالقيت دانش جو كالس، ويژگي

  . 14اد خوراسگان، شماره علوم تربيتي، دانشگاه آز
آموزان  دانش رواني بهداشت در سنتي ارزشيابي با توصيفي ارزشيابي مقايسه) 1388(حسين  ،مجيدي .50

 .كاسالمي ارا آزاددانشگاه  ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،87-88 سال تحصيلي در اراك شهر اول ابتدايي

گزارش  ،توصيفي ارزشيابي طرح يشيآزما پيش اجراي ارزشيابي). 1382(حسن  محمد معين، محقق .51
 .پرورش و آموزش وزارت عمومي آموزش معاونت تربيتي، و تحصيلي ارزشيابي دفتر پژوهشي،

 كالسي و رفتارهاي نفس عزت بر توصيفي ارزشيابي تأثير بررسي). 1386. (تفتي اخوان م ؛ف محمدي، .52

 .90، مسلسل )2( 23شماره  ،بيتتر و تعليم فصلنامه، تهران شهر ابتدايي سوم پايهآموزان  دانش

بررسي نگرش معلمان و والدين در ارتباط با اثر بخشي طرح ارزشيابي ).1384(عصمت  ،مرتضايي نژاد .53
 آزاددانشگاه  ،ايان نامه كارشناسي ارشدپ. نتوصيفي در مدارس ابتدايي پايه هاي اول و دوم شهر تهرا

 .تهران مركز

 و معلمان ديدگاه از كيفي توصيفي ارزشيابي مشكالت ررسيب ).1389( هسمي دستجردي، ماليي .54
 .پايان نامه كارشناسي ارشد . 88-89 در سال تحصيلي اصفهان شهر ابتدايي مقطع آموزان دانش والدين
 دانشگاه اصفهان ،اصفهان
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انتشارات :اصفهان  .لوم رفتاريدر ع 13 14 ,، 10 س ا اس پي اس عملي راهنماي). 1386(مولوي، حسين  .59
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  )ل تجربهصرفا براي انتقا0......و  بازخوردنمونه هاي 
  

با  مربوطبه شكلي كلي و نا  ربيشت ومربوط اند  نحوه باز خوردنمونه هايي از باز خورد هاي كتبي كه به 
  .دشو يمداده آموزان  به دانشدانش آموزان  عملكرد

  
   تالش نيازمند .1
   سپاسگزارمم دار برايت سربلندي و موفقيت آرزوي .2
   آفرين .3
   دخترم به آفرين .4
   كردي تالش آفرين .5
   نوشتي خوب ينآفر .6
   است خوب خيلي آفرين .7
   عزيزم باشي سرفراز عزيز آموز دانش آفرين .8
   اي نوشته درست را كلمات همه خوبم دختر آفرين .9

   اي داده انجام خوب خيلي دخترم آفرين .10
   دادي شرح خوب خيلي دخترم آفرين .11
   بود عالي عزيزم دوست آفرين .12
   اي نوشته زيبا آفرين .13
  .درسي يخواه چيزي هر به كوشش از .14
   باشي مادرت و پدر براي خوبي فرزند اميدوارم .15
  .باشي سربلند هميشه خداوند از همت طلب با .16
   خوب بسيار .17
   گرديد مالحظه خوب بسيارن آفري خوب بسيارب خو بسيار .18
   پسرم آفرينب خو بسيار .19
   است خوب بسيار .20
   آفرين هزار خوب بسيار .21
   هستم راضي بسيار .22
   آفرين عالي بسيار .23
   قشنگم گل به آفرين عالي بسيار .24
   بود عالي بسيار .25
   آفرين هزاراند باشي پيروزخوب  اريبس .26
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   آفرينخوب  اريبس .27
  دخترم كن تالش بيشتر .28
   بود درستها  پاسخ .29
   يادگيري شرط بهد باش يافته افزايش زمينه اين در شما اطالعات اميدوارم گلم پسر .30
   متشكرم شما زحمات از بود خوبي تكليف .31
   ودب يعال اريبس تالش .32
   تالش تالش تالش .33
  خداست كار ها نيت ازيباس چه تو تالش .34
  خوب .35
   آفرين خوب .36
   است خوب .37
   آفرين صدن آفري است خوب .38
  بخوان درس بيشتر دخترم است خوب .39
   بخواني درس بيشتر بايد خوب .40
   بود خوب .41
   بخوان درس بيشتر خانم خوب .42
   اي نوشته خوب .43
   آفرين نوشتي خوب .44
  خوب خيلي .45
   خوب اربسيب خو خيليب خو خيلي .46
   كن دقت خوب خيلي .47
   دخترم بخوان درس بيشتر، بيشتر تالش به نياز خوب خيلي .48
   باش داشته دقت بيشتر ولي خوب خيلي .49
   خواندي خوب بسيار خوبم دختر .50
   باشي ها نيبهتر جزء هميشه اميدوارمبرنو  آفرين نوشتي عالي بسيار گلم دختر .51
  نكنه درد دستتدختر گلم  .52
  نكنه درد دستت .53
   هميشه بكن دقت .54
   كن دقت دقت .55
   كن دقت .56
   باش داشته اندازه بهو تالش  دقت .57
  .مباش تو موفقيت شاهد هميشه دارم دوست .58
  گرديدم خوشحال امروزم ديد را ات كتهيد .59
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  .دشو يم تر هموارو تالش  سعي با تو موفقيت راه .60
   است ستودني تالشت ماشااهللا باشي زنده .61
  سرافراز شدي حاالو ناز  نوشتي زيبا .62
   كالس توي زرنگ ياس گل سبد سبد .63
   شه مي بهتر داره هستم راضي نيست اي چاره است سخت .64
   شما بر آفرين خوب خيليب خو خيليت ماس آرزوي شما بلندي سر .65
  .دكر خواهد موفقتو را  باالخره كار انجام در سعي .66
  نوشتي خطو خوش  زيبا كرديو تالش  سعي .67
  كشيدي را منظره كرديو تالش  سعي .68
   آفرين صد .69
   بود كامل و خوب بسيار عزيزم .70
   باش داشته دقت دادن جواب در بيشتر عزيزم .71
   نوشتي عالي تو به آفرين قشنگم فرشته .72
  خدا قوت  متشكرم بسيارسؤاالت  به ييپاسخگو در تو دقت و تالش ازبرنو  درود قشنگم فرشته .73
   قبول قابل .74
   كن توجه بيشتر قبول قابل .75
   بخوان درس خانم قبول قابل .76
   بلند نه كوتاه نه ستا نامرتب كمي .77
   تو بر درود نداشتي هم اشتباه نوشتي عالي من زيباي گل .78
   آفرين عزيزم نوشتي عالي من زيباي گل .79
   ممنونم تو توجه و تالش ازبرنو  آفرين قشنگم گل .80
   نوشتي عالي توه ب آفرين قشنگم گل .81
   تو تالش وبرنو  آفرين نوشتي عالي بسيار قشنگم گل .82
   نوشتي عالي تو بر درود قشنگم گل .83
  متشكرم .84
   است شده كار زيبا و مرتب .85
   من كوچكبر دانشمند  آفرين هزار .86
   گلمبر دختر  آفرين هزار .87
   باشي پيروز آفرين هزار .88
  ست  يعال بسيار تالشت آفرين هزار .89
   نوشتي خوب آفرين هزار .90
   خوب خيلي آفرين هزار .91
   بود عالي خيلي آفرين هزار .92
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   گلم كن دقت بيشتربر شما  آفرين هزاران .93
   است خوب آفرين هزاران .94
   عزيزم است عالي خيلي آفرين هزاران .95
   گلم آفرين هزاران .96
   است عالي خيلي گلم آفرين هزاران .97
 عزيزم است عالي خيلي گلم آفرين هزاران .98

  

  :ت نمونه اي از اين نوع چنين اس اند شدهبيان  خالصه گوييبه صورت  ردها خوبرخي از باز 
  
   دارم بيشتري انتظار تو از من ولي بود خوب آفرين .5
   گرفتي درستي نتيجه و دادي انجام درست آفرين .6
  سپاسگزارم تالشت از .7
   هستي يا اي بوده كوشا، رياضي مسائل حل براي كه حالم خوش .8
  شد مالحظه .9

  دخترمن يآفر شد مالحظه .10
   باشي موفق .11
   باشيد سربلند و موفق .12
  است من افتخار باعث تو موفقيت .13

  

اما به  اند نمودهي بيان آموزشرا با اهداف  آموزتا حدودي فاصله عملكرد دانش  ردها خوبرخي از باز 
  :ت مونه اي از اين نوع چنين اسن. تشكلي كه توصيفي از اين فاصله باشند نبوده اس

  
   كن دقت بيشتر كسرها تقسيم در خوبم دختر آفرين .5
   بود خوب بسيار ينوشت يم كامل را مراحل بود بهتر .6
  : تو تكليف نواقص:  تو تكليف يها يخوب .7
  : تو تكليف نواقص:  تو تكليف يها يخوب .8
  : تو تكليف نواقصل كام و زيبا و خط خوش طور به شده خواسته فعاليت دادن انجام:  تو تكليف يها يخوب .9

   نوشتي ناقص و كردي دقتي بي قدر اين آخر سئوال سه در چرا گلم دختر .10
 كن تمرين و تكرار بيشتر را 7در  6 بضر اما آفرين آفرين نوشتي عالي گلم دختر .11
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با تجربه هاي قبلي  آموزسعي در برقراري پيوند بين عملكرد فعلي دانش ه يي كبازخوردهانمونه اي از 
  :چنين اند اند داشته
  
  .محال خوش دادي جواب بهتر قبل دفعه به نسبت كه اين از پسرم آفرين .6
 نتيجه ني تر يو عال بهترين هميشه اي توانسته تاكنون ليتحصي سال ابتداي از كه خوشحالم، عزيزل ابوالفض .7

   باشيد موفق كني كسب دروس ساير و امالء نوشتن در را
   شدي بهتر قبل از .8
   عاليه تو دقت هميشه مثل بازم .9

   نبود كافي تالش اما بود قبل ديكته از بهتر .10
   ديدم ها شيآزما جامان در را تو توانايي، داشتي را علوم يها شيآزما انجام توانايي! پسرم .11
   است شده گيري ياد در تو موفقيت باعث تو زياد تالش .12
  يگرفت يم بهتري ي جهينت بودي كرده دقت بيشتر  - -  يها سؤال در اگر ولي است خوب .13

  

يي بدهند رهنمودهاآموزان  ي بعدي دانشها شرفتيپبراي  دارندسعي  ردها خوگونه اي ديگر از باز 
  :چنين اند بازخوردهامونه از اين ن. دشو نآنا كه موجب اصالح عملكرد

  
   كن دقت بيشتر 2 سئوال در كردي حل خوب آفرين  .9

   كن مرور خانه در دوباره يگرفت ادي خوب دخترم آفرين .10
   دهي پاسخ بيشتري توجه وبا دقت  را بعدي يها آزمون اميدوارم .11
   نشود تكرار بعد دفعه اميدوارم .12
   شود انجام بيشتري دقت با كارهايت اميدوارم .13
   شوي اين از بهتر تالش با كه اميدوارم .14
   كني كار تر تميز دارم انتظار .15
   گرفت خواهي بهتري نتيجه بيشتر دقت با .16
  .باشند داشته تمرين و تالش كه مانند يم باقي موفق و شوند يم موفق كساني:  پسرم .17
  .دش خواهد تو موفقيت موجب باالخره درسي تمرينات انجام در تو پيگير تالش .18
  .دش خواهي  اين ازتر  حتماً موفق بيشترو تالش  دقت با مطمئنم خوبم دختر .19
   اي نوشته زيبا و خوب خيلي عزيزم آفرينن ك تمرين را اشتباه دخترم .20
  اي كشيده كه است غلطها  شكل -  آفرين بده جواب بيشتري دقت با دخترم .21
   باشي موفق كن نويسي جلوهر مسئله  براي دخترم .22
   دخترم به مرحبا كن بيشتري دقت دادن بجوا در دخترم .23
   كن تمرينباال را  متن نمونه .24
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   تالش به نياز .25
   بيشتر تالش به نياز .26
   است بيشتر تالش به نياز .27
 يكن يم شاد را دوستانت بدي توضيح بيشتر چه هر .28

  

  :ستنين اه، چتوجه شد آموزنكات در عملكرد دانش  نيتر مهمدر انها به ه يي كبازخوردهانمونه اي از 
  
   اي داده جالبي پيشنهادهاي آفرين .7
   اي كرده آميزي رنگ خوب خودت تالش و فكر با آفرين .8
   كردي بندي دسته خوب خيلي را مواد مناسب تصاوير انتخاب با آفرين .9

  )رياضي درس به مربوط( خوبت كار و ات سليقه بر آفرين .10
   دادي انجام كه آميزي رنگ به آفرين .11
   توست موفقيت رمز تو تالش آفرين .12
   اي كرده خوبي تالش آفرين .13
    حالم خوش كار در شما دقت از .14
   بردم لذت شما دقت از .15
   گزارم سپاس دقتت از .16
   دخترم گزارم سپاس دقتت از .17
   شود مي قدرداني تو تالش و زحمات از .18
   تو اشتباه بدون و تميز امالء از حالم خوش نوشتي خوب خيلي گلم پسر .19
   بينم نمي ها زاويه روي كماني هيچ من ديكشي نيمساز چطور دانم نمي دخترم .20
 تو به و ممنونم سازي امي هار سيالب و كني مي تفكيك ديگر يك از آساني به را صداها كه اين از عزيزم .21

 كنم مي افتخار

است كه بازخورد با آن  ردها خوي توجه به اصل مربوط به محتوا در باز ها مصداقيكي ديگر از 
  :چنين اند ارده خوند نمونه از اين باز ج. دشي يادگيري مرتبط باها هدف
  
  فهميدي را موضوع منظور چون بودم راضي او نقاشي و كار از .4
   است ناتوان امالء است ضعيف كماكان نوشتن امالء .5
 اي نداده نشان چرا را زمين كره به آب بازگشت .6
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يي كه بازخوردهااز  رخيب. تهمچنين توجه به سطح توانايي يادگيرنده در ارائه بازخورد الزم اس
  :گوياي توجه به اين نكته بود چنين اند

  
  يقسمت آن را خودت انجام داده باش نيشتريب دوارميام باستيكارت ز نيآفر .7

  يكار تالش نموده ا نيانجام ا يكه برا داستيكارت لذت بردم پ از .8

 رفت ياز شما م يشتريتوقع ب يخوب است ول نيآفر .9

  ياشبهتر ب يتوان يم يبخواه اگر .10

 پس به تالشت ادامه بده  يرس يبه هدف م يدار .11

 سيو خوش خط بنو سيرا درست بنو يبود فقط جمله بند يداستان جالب زميعز .12

 خواستن است شرفتيپ ي الزمه زميعز .13

  

ر د. دداشته توجه كنن آموزيي كه دانش ها شرفتيپتا در بازخورد دادن به  رود يماز معلمان انتظار 
به پيشرفت داشتن و گاهي غير مستقيم به گونه اي باز خورد داده  ماًيمستقگاهي بازخورد هاي معلمان 

نمونه اي از  ها نيا. تاحساس پيشرفت در كار خود را داشته اس آموزكه به صورت ضمني دانش  شود يم
  :است ردها خواين گونه باز 

  
   دهي انجام درستي به را جمع شدي موفق امروز آفرين .9

   نوشتي خوب خيلي حد در دادي جواب درست تسؤاال همه به آفرين .10
   سازي مي ها واژه با زيبايي هاي جمله آفرين .11
 صحيح نوشتي اشتباه را كلمه سه خوشحالم اي داشته امالء نوشتن در كه پيشرفتي از گلم دختر آفرين .12

   بگير ياد كشيدم خط زيرش كه كلماتي
   خوشحالم خيلي شما پيشرفت از .13
   هستم راضي شما پيشرفت از .14
   رسولي دارم را تشكر كمال زحماتت از .15
   غلط بي شه مي ات ديكته دقت با و تالش با .16
   نوشتي كامل را جدول پسرم .17
   خوشحالم خيلي شما پيشرفت از شود جبران داشتي دقتي بي ضرب در بود خوب پسرم .18
   است كرده حال خوش خيلي مرا ---  درس در تو پيشرفت .19
   متشكرم اديد نشان   هايت درس در چشمگيري پيشرفت .20
  نوشتي خوب را ها جمع داري خوبي تالش .21
  كردي جالب را رنگش كشيدي خوب شكل چه .22
   كن بيشتر را سؤاالتت تعداد نويسي مي خوب قدر اين كه تو گلم دختر .23
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 سريع و ذهني را ها جمع هستي قادر و گرفتي ياد درستي به را عدد دو جمع كه حالم خوش گلم دختر .24
   دهي انجام

   گويم مي تبريك را شما افزون روز پيشرفت دخترم .25
   داري خوبي مهارت نوشتن در .26
   باشي صورت اين به هميشه اميدوارم شما پيشرفت از خوشحالم عزيزم .27
   كردي رسم را جالبي هاي شكل عزيزم .28
   بدهي امتحان اين از بهتر اميدوارم ولي داشتي پيشرفت گلم پسر قبول قابل .29
   دادي انجام درست و كامل .30
   است خوب خيلي نوشتي تميز و ستكامالًُ در .31
   است تقدير قابل تو تالش متشكرم تو از دادي پاسخ سؤاالت به دقت با اينكه از قشنگم گل .32
 كشيده خوب خيلي را نقاشي .33

 

يي بكند كه براي بهبود ها هيتوصمعلمان در هنگام ارائه بازخورد به يادگيرنده  رود يمانتظار        
  :يي در اين زمينه است ها نمونه ها نيا. اشته باشدعملكرد او جنبه راهنمايي د

  
   باشي داشته هم زيبايي خط كن سعي است خوب خيلي هايت پاسخ آفرين .7
   آفرين خوب خيلي بودي دقت بي واقعاً بهار باشي داشته بيشتري دقت بايد فقط است خوب آفرين .8
   بنويس ام كشيده خط ها آن زير كه را هايي كلمه درست امالء با بود خوب خيلي آفرين .9

   بنويس دوباره و كن تمرين را غلط هاي كلمه اي كرده خوب خيلي دقت گلم دختر آفرين .10
 بخش رضايت نتيجه اين باشي داشته بيشتري تالش و باشي فعالي شنونده كالس سر است الزم پسرم .11

    نيست
  يكرد يم دقت ---  ي كلمه به هستي دوست من با كه تو .12
   گلم دوست آفريند كني بازنويسي ها غلط روي ازن ك تدق بيشتر دخترم بود خوب .13
 و كني طرح سئوال بيشتري مهارت با كن سعي است ساده خيلي سؤاالت نوع و كم سؤاالت مقدار دخترم .14

   شود گنجانيده سئوال در مهم هاي جواب
   نكن موكول فردا به دهي انجام تواني مي امروز كه را كاري هرگز دلبندم .15
   ويسبن دقت با دوباره .16
 بندي جمله و فراگير را كلمات معني خوشحالم خيلي امتحان در داشتي پيشرفت بينم مي اينكه از عزيزم .17

   بنويس بهتر
   شوي آشنا بهتر ضرب خاصيت با دهي انجام بهتر بندي دسته دهي انجام كار تر سريع بايد شما عزيزم .18
 است بيشتر تمرين و تكرار نيازمند .19
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نمونه اي  ها نيا .دكنن يمرا از بروز عملكردي منع آموزان  دانشن معلما دهار خودر برخي از باز      
 :هستند بازخوردهااز اين دسته 

 
   نوشتي اشتباه .11
  نگردد تكرار ناپسندش كارهاي اميدوارم .12
   باشي داشته بيشتري تمرين امالء درس در داشتم انتظار .13
   شده نوشته بدخط بسيار .14
   نداري دقت دادن جواب در چرا پسرم .15
   نكردي تالش كار اين براي پيداست .16
   كن دقت و تالش بيشتر گلم دختر اما است خوب .17
   اي نداده جواب را 6 سئوال و اي كرده دقتي بي قدر اين چرا دخترم است خوب .18
   جانيندازي را كلمات كه بنويس ديكته دقت با خيلي دخترم است خوب .19
   بساز جمله يك غلط هر با شوي عالي تواني مي بيشتر دقت كمي با پسرم خوب .20
   نكن دقتي بي خوب خانم خوب خيلي .21
   فروشند نمي كتاب كتابخانه در دخترم .22
  كن دقت بيشتر آميزي رنگ در .23
   نيست بخش رضايت .24
   نخواندي دقت با را سئوال .25
   نكردي دقت چرا نوشتي خوب و عالي .26
 عزيزم دارم دوست را تو خيلي من بنويسي اين از بهتر خيلي كه دارم دوست ننوشتي خوب خيلي عزيزم .27

  خداحافظ
   است كردن عجله  از بهتر كار انجام در دقت عزيزم .28
   نويسي مي چه كه نكن فراموش .29
   ندادي جواب كامل .30
   ننوشتي كامل .31
   باشيد پيروز و سربلندب خو بسيارت نيس كامل .32
   كن دقت بيشتر كمي .33
 نكردي استفاده كش خط از چرا گلم .34

  

تا حدودي هاي از پيش تعيين شده  آموز با مالكدانش  ملكردعدر انها ه يي كبازخوردهانمونه اي از 
  :نين استارزيابي شده، چ

  
   كردي مي جمع را حواست بايد كه غلط و صحيح 7 و 4 سئوال از غير نوشتي عالي گلم آفرين .9
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   كن تمرين و تكرار بيشتر منزل در داري مشكل كه را 17 سؤال ولي نوشتي عالي گلم آفرين .10
   ممنونم تالشت از گرفتي ياد خوبي به را 2 و 1 هاي درس كه است معلوم گلم آفرين .11
   نوشتي عالي را سؤاالت بقيه كردي دقتي بي كه 5 و 3 سئوال از غير گلم آفرين .12
   بدهي انجام هم بهتر و تر دقيق توانستي مي اما دادي انجام را شده خواسته فعاليت كه خوشحالم .13
   ممنونم كردي دنبال ار كار و دادي توضيح خوب خيلي خوبم دختر .14
   بود بهتر خيلي نوشتي مي را 14 سئوال جواب اگر شما بر آفرين .15
   كشيدي كه است غلط ها شكل .16
   كردي دقتي بي كمي سؤاالت از بعضي در پسرم خوب بسيار .17
   متشكرم كن كامل را جمالت دادي جواب ناقص را آخر سؤال فقط جان مهدي آفرين .18
 اي يافته دست مطلوب حد در اساسي هاي تفريق و جمع رد اهداف تمام به شما! خوبم دختر .19

 

 ي مقايسه براي قضاوت در مورد عملكرد دانشها مالكيكي ديگر از راه هاي رعايت اصل مربوط به 
ديگر مقايسه آموزان  را با هنجار يا نمونه اي از عملكرد دانش آموزاست كه عملكرد يك دانش آن  آموزان

ما بايد گفت ا. تشاهدي بر استفاده معلمان از اين شيوه دانس توان يمدي بارات زير را تا حدوع. دشو
  .تمالحظه نشده اس بازخوردهاهنجار به معني واقعي در 

  
   ممنونم تو تالش از باشي ها بهترين جزء هميشه اميدوارم ديده نور .6
   باشي كالس هاي بهترين هميشه اميدوارم نوشتي عالي تو به آفرين كوچكم فرشته .7
   باشي تر دقت با جلسه در و باشي بهتري شنونده كالس سر است الزم پسرم .8
   باشي بهتري شنونده كالس سر است الزم پسرم .9

   دارم انتظار اين از بيشتر شما از گلم .10
   بنويس دقت با دوباره) 4-5-8-9- 10( دهي پاسخ سؤاالت از نيمي به توانستي دخترم .11
 كن مطالعه بيشتر و بهتر نوشتي اشتباه را همه 1 سئوال از غير به خوبم دختر .12

  

معيار خوبي باشد براي رعايت كردن  تواند يم اش گذشتهبا  آموزارزيابي عملكرد دانش  طور نيهم
  : هاست قضاوتبازخورد هاي زير نمونه اي از اين . اصل مربوط به مالك

  
   گويم مي تبريك پيشرفتت خاطر به دخترم .6
   داشتي خوبي پيشرفت آفرين .7
   شده بهتر قبل به نسبت .8
   كني اشتباه كمتر شد باعث شما دقت و تالش عزيزم .9
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 و بنويس ها كارت در داري مشكل كه كلماتي و درس جديد كلمات كارت شدن بهتر براي داشتي پيشرفت .10
   كن تمرين روز هر

   دارد مشكل كردن كامل و كلمات جداسازي و تركيب در .11
  باش اميدوار خودت به داشتي پيشرفت كارهايت در كه اين از گلم دختر .12
 كرد خوشحال مرا تو دقت و تالش كالسم شكوفاي گل .13

  

  :نديها نياي جذابيت و شفافيت است ها مالكبيانگر  توان يمنمونه اي از بازخورد هاي معلمان را كه   
  
   كن تمرين بيشتر را مسئله حل و زاويه كن، تمرين دادي، پاسخ خوبي حد در ها سؤال به دخترم .7
   قوت خدا تو بر آفرين كشيدي زيبايي نقاشي! به به .8
   بكنيم دوباره اضافه نه كنيم مي كم اولي از را دوم عدد تفريق كن قسمت پنج و سي حاال .9

  )هنر درس در( عزيزم اي كرده كار زيبا و عالي بسيار .10
 هم سؤاالت بقيه در كن سعي خوشحالم خيلي كردي حل درست راتا مسئله  دو بينم مي اينكه از گلم پسر .11

   باشي داشته بيشتري قتد
 گذاري نام را ها زاويه بچسبان كاغذ روي و كن درست ديگر نوار 4 با باز زاويه يك و تند ي زاويه يك حاال .12

  بنويس روش 3 به و كن
   شود انجام كار بايد شد گفته كه نويسي گزارش طبق بعد به اين از پسرم نباشي خسته .13
   تميزم پسر از ممنون .14
  بهتر ي يجهنت=  بيشتر دقت پسرم .15
  رساند مي ثمر به بهتر را تو تالش بيشتر دقت كمي اما بنويسي و بخواني تواني مي ها را نشانه گلم دختر .16
 ورنگارنگه زيباه قشنگ هات منظره .17

  اصل ويژه بودن باز خورد 9.3

 آموزكه معلمان تا چه حد از صفت يا اسم دانش  كند يماصل ويژه بودن باز خورد به اين اشاره 
. دنينما يمتا چه ميزان از مالك استفاده آموزان  در توصيف عملكرد دانش نكهيا او ي كنند يمده استفا

  :نديها نيابرخي از باز خورد هاي از اين دست 
  
  متشكرم اي كرده درست خودش هاي رنگ با را كشورمان پرچم جان رضا آفرين .9

 نوشتن و اي نكرده دقت جدول در ها لهمسئ حل به اما اي نوشته درست را سؤاالت اكثر جان مهدي آفرين .10
   بنويس دقت با نكن عجله اي نوشته ناقص را اي شاخه صورت به اعداد

 ناقص را مسئله حل و نكردي دقت را سازي الگو فقط اي نوشته درست را سؤاالت اكثر جان مهدي آفرين .11
   باشيد موفق نكن عجله نوشتي

   بنويس كلمه آن روي از دوباره اي نكرده دقت مورد يك به فقط اي نوشته درست را همه جان مهدي آفرين .12
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   فراوان دارم دوستت مهربان ابوالفضل اي بود خوشحالي باعث بود عالي كارت امروز .13
 با اميدوارم كه داشتي هم كوچك اشتباه چندين البته نوشتي عالي را سؤاالت بيشتر آفرين خانم پرنيان .14

   شوي ينا از بهتر منزل در بيشتر تمرين و تكرار
   باش داشته بيشتري دقت نداشت حرف كارت گلم پگاه .15
   مرحبا و آفرينا رودري نوشت ماهيزر نگه  ابوالفضل آقاه قشنگ چقدر دريا .16
  عزيز ابوالفضل دلبندم .17
 خشنودم بسيار ارزشيابي سؤاالت به پاسخگويي به شما توانايي و آمادگي ميزان از عزيز ابوالفضل دلبندم .18

   دارم دوستت يخيل- گلم باشي موفق
. اي كرده كسب را الزم آمادگي زمان تعيين و الگوها شناخت تفريق، و جمع در شما عزيزم سيناي دلبندم .19

 دوستت خيلي گلم باشي موفق كني تالش بيشتر بايد دار نظام صورت به رقمي دو اعداد نوشتن در فقط
   دارم

   دادي مي انجام خودت بود بهتر خانم سپيده .20
   نموديد گزارش ها آن مورد در و نموده تهيه را زنده نيمه موجودات از تصاويري جان مهدي امير آفرين صد .21
   كردي گزارش كالس به و نمودي تحقيق بازي و ورزش مورد در جان مهدي امير آفرين صد .22
   زيبا چه كردهاي حل سينا، بر آفرين صد .23
   كردي ارائه كالس هب را گزارش و كردي تحقيق حيوانات مورد در مهدي امير آفرين هزار .24
 خوب خيلي كشيدي زحمت دخترمن جا ريحانه بر آفرين هزار .25

  .بيانگر نوعي استفاده از صفت بودند بازخوردهااما تعداد زيادي از 
   گلم دختر بر آفرين .9

   پسرم گل بر آفرين .10
   گلمبرنو  آفرين .11
   ممنونم تالشت از گلم دختر به آفرين .12
  .بردم لذت كارت از گلم پسر آفرين .13
   پسرم ينآفر .14
   ممنونم تالشت از گلم دختر آفرين .15
   مهربانم دختر آفرين .16
   فراوان دارم دوستت مهربانم دختر آفرين .17
   نوشتي مرتب و زيبا و خوب بسيار عزيزم آفرين .18
   بود كامل و خوب بسيار عزيزم آفرين .19
    بودي كامل و خوب بسيار عزيزم آفرين .20
     دادي شرح خوب خيلي عزيزم آفرين .21
   اي داده پاسخ خوب ها سؤال به كه حالم خوش خيلي عزيزم آفرين .22
   بود كامل و زيبا خيلي عزيزم آفرين .23
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   فرزندم آفرين .24
   نكنه درد دستت قشنگم گل آفرين .25
   نوشتي عالي قشنگم گل آفرين .26
   گلم آفرين .27
   كن بيشتر را دقتت كمي ولي ممنونم تالشت از نوشتي زيبا و مرتب بسيار گلم آفرين .28
   عاليه گلم آفرين .29
   نوشتي عالي قشنگم گلم آفرين .30
   عاليه كارت گلم آفرين .31
    زرنگ دختر خوب خيلي عاليها شم زحمات از تشكر با .32
   داري مطالعه به نياز ولي نوشتي خوب خوبم پسر .33
   نوشتي نامه خوب خيلي پسرم .34
   نوشتي درست پسرم .35
   خوب خيليه نكن درد دخترم دست .36
   نوشتي خوب خيلي نكنه درد دخترم دست .37
   دخترم نوشتي عالي و خوب خيلي بود خوب خيلي نكنه درد ترمدخ دستت .38
   هستم راضيه نكن درد گلم پسر دستت زيباس .39
   پسرم آفرين صد .40
   گلم دختر آفرين صد .41
   نوشتي قبل از بهتر خيلي گلم دختر آفرين صد .42
   مرحبا آفرين صد .43
   بهتر هستي همه ازر كبوت چون قشنگيم گل پسر عاليه .44
   پسرم عاليه .45
    خوب بسيارب خو خيليم عزيز خوب خيليم گل دختر عاليه .46
   گلم كن دقت بيشتر سازي جمله در دخترم به مرحبا .47
   كن دقت بيشتر گلم دختر شما به مرحبا .48
   گلم پسر تالش بر آفرين هزار .49
   دقت با و مرتب و خط خوش دختر بر آفرين هزار .50
   پسرم تالش به آفرين هزار .51
    دادي ضيحتو خوب خيلي كنجكاو دختر به آفرين هزار .52
   دهد مي پاسخ دقت با و خوب خيلي كه خوان درس و منظم دختر به آفرين هزار .53
   خوبم پسر آفرين هزار .54
   گلم پسر آفرين هزار .55
  كوچكم دان رياضي آفرين هزار .56
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   پسرم عاليهن زمي روي فرشته آفرين سيصد و هزار .57
   دقتم با و تالش پر دختر آفرين هزار .58
   پرتالشم دختر بر آفرين هزاران .59
 كوچكم محقق آفرين هزاران .60

 

توصيف  او رابه نحوي عملكرد  آموزبه دانش  شانيخوردهاتا در باز  رود يمانتظار  از معلمان      
  :همانند نمونه هاي زير. را كه فرا گرفته و يا نگرفته پي ببرد آنچهكنند تا وي به مشكالت و يا نكات مثبت 

  
   بود ناقص كه 15 سئوال از غير دادي پاسخ عالي سؤاالت به گلم دختر به آفرين .11
   كن مطالعه دوباره را 17 و 16 سئوال ولي نوشتي عالي را سؤاالت بيشتر دخترم به آفرين .12
   است گير چشم --- در تو تالش پسرم آفرين .13
 صحيح اي نوشته اشتباه را كلمه سه خوشحالم اي داشته امالء نوشتن در كه پيشرفتي از گلم دختر آفرين .14

   بگير ياد كشيدم خط زيرش كه كلماتي
 صحيح شكل نداري را الزم دقت حروف شكل نوشتن در اما است خوب خيلي شما امالء دخترم آفرين .15

   بنويس زيباتر و كن تمرين را حروف
   ممنونم دادي نشان زيادي تالش خودت از ----  نمودن بهتر براي كه اين از .16
   بنويسي را سالمتي راه بود قرار نوشتي اشتباه را تكليف پسرم .17
   گرفتي خوبي خيلي نتيجه فراوان تالش و زيبا خط با عزيزم .18
   بنويسي بهتر تا بگير تر محكم را مدادت .19
   است نداده انجام درست را بندي دسته است نداده انجام خوب را ضرب مفهوم .20
  ها تركيب در كني كار بيشتر حوصله با توانستي مي .21
   بدهي جامان هم اين ازتر  خط خوش و بهتر تواني مي .22
   شد مي جالب چقدر بود هم به مربوط هايت شكل اگر ولي .23
 متشكرم كرديد رسم را متقارن هاي شكل كش خط از استفاده با خوب پسر آفرين هزار .24

 

اين مزيت را دارد كه امكان دادن رهنمود هاي اصالحي براي  آموزتوصيف كردن عملكرد دانش       
  :عدادي از اين گونه باز خورد هاي اصالحي چنين هستندت. دكن يم رفتار هاي بعدي يادگيرنده را فراهم

  
   داشت خواهي بهتري ي نتيجه تمرينات حل در كني فكر بيشتر اگر .9

   شدم مي حال خوش كردي مي رعايت را زمينه خط اگر .10
   شد مي زيباتر كردي مي دقت بيشتر آميزي رنگ در اگر .11
   بود بهتر كردي مي دقت بيشتر مناسب عدد به ---  سؤال در اگر .12
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   بود خوب چه كردي مي دقت بيشتر كلمات ي فاصله در اگر .13
   نبود مشكلي كردي مي دقت بيشتر ---  ي كلمه در اگر .14
   گرفت خواهي بهتري ي نتيجه نمايي دقت نوشتن در اگر .15
   داري نياز بيشتري دقت به پسرم خوب بسيار .16
   دادن جواب رد باش داشته عمل سرعت و بخوان دقت با را سؤاالت گلم پسر .17
   كن تمرين را) ها مسئله( ضرب پسرم .18
   دادي مي نمايش را آب چرخه فلش با بود بهتر پسرم .19
   افزايد مي كارت زيبايي بر زيبا خط داشتن پسرم .20
   كن جمع را حواست بيشتر نوشتن ديكته هنگام پسرم .21
   بنويس تهديك بيشتري دقت با دخترم است خوب خيلي نگذار كلمات براي اضافي دندانه دخترم .22
   شود كار اشكاالت با لطفاً كردي دقتي بي كمي ولي آفرين صد .23
   بكش را آزمايش به مربوط شكل يا نمودار بنويس را آزمايش نتيجه .24
   كن حل صحيح و بنويس امتحان روي از بار 2 تالش به نياز .25
 شوي مي هايت غلط متوجه بخوان هايت نوشته روي از نوشتن از بعد هميشه .26

 

عدادي از اين دسته از ت. دفرصت جبران فراهم نمو آموزبراي دانش  توان يمطريق است كه از اين     
  :هستند گونه نيا ردها خوباز 

  
   بنويسي بار يك را آن كن سعي اي نكرده بيشتري دقت كلمه يك به اما البته نوشتي عالي دخترم آفرين .10
  .بود خواهي تر موفق تربيش تالش با مطمئنم و هستم تو بيشتر تالش منتظر ولي آفرين .11
   بنويس بار 5 هاي محبت ي كلمه روي از پسرم است خوب بسيار .12
   بساز جمله يك) اصالً( كلمه با پسرم است خوب بسيار .13
  بنويس بار سه و كن دقت سؤاالت به نوشتيد درست را سؤاالت بيشتر خوب پسر .14
   بسازي جمله آن با و بنويسي كلمه 4 شب هر دارم انتظار تو از پسرم .15
   بخوان بيشتر پسرم .16
   باش داشته مطالعه بيشتر پسرم .17
   بنويس را ديكته و كن تمرين مجدداً را درس پسرم .18
  .بده جواب و كن نگاه دقت با دوباره ---  شماره هاي سؤال پسرم .19
   كني درست...ه زاوي مفهوم تمرين با اميدوارم كردي درست كوچك خيلي را ها زاويه شود كار تر سريع پسرم .20
   كني دقت بيشتر است مالز پسرم .21
  .داد خواهد نتيجه آينده در تو هاي تالش .22
  بنويسي ماُ راحت جواب و كني تري بيش تالش دادن جواب در دارم انتظار شما از دخترم .23
   شوي مي عالي كني كار بيشتري دقت با دخترم .24
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   باشي قبل از بهتر آينده در اميدوارم اما بود خوب دخترم .25
   بنويسي آبي خودكار با فقط را ها پاسخ كن سعي دخترم .26
   كنيد مي كسب خوبي نمرات هم بعدي مراحل در شاءاهللا ان بود عالي .27
 كن تمرين را باال متن قبول قابل .28

 

  :در عملكردشان مربوطند را در اينجا مي بينيم آموزان  استفاده از عباراتي كه به نقطه ضعف دانش
  
 اشتباه كلمه چند در عزيزم دادن جواب هنگام در باش داشته دقت بيشتر كيان نيست بخش رضايت اصالً .7

   داشتي
   خوبت اس خوب آفرينر بها نبود بخش رضايت اصالً .8
  .بود زيبا دفترت كردي مي استفاده كمتر كن پاك از اگر .9

    نكردي دقت چرا باهوشم سيناي اي .10
 و تمرين يا منزل در ها فعاليت انجام با كه اميدوارم. داري مشكل... سدر در كه رسد مي نظر به طور اين .11

 كن، تمرين كن، تمرين. دارد تمرين به نياز درس ي زمينه در موفقيت. گردي موفق تا كنيم تالش تكرار
  .كن تمرين

   گزارم سپاسم عزيز آفرين خوب بسيار نكردي تالش خوب بهار .12
  غلط تمام .13
    بودي خوب خيلي كردي مي جمع بيشتر رو حواست فقط آفرين است خوب .14
   كني كار و مطالعه دقت به منزل در بايد ولي يكرد كار خوب .15
   نداري را الزم دقت اما اي گرفته ياد خوب خيلي عزيزم دختر .16
  نشود تكرار داشتي دقتي بي سؤاالت بعضي در اما بود خوب پسر گل .17
 ننوشتي چرا را نتيجه .18

جنبه تكليفي و يا ه برخي ك. دارندآموزان  به دانش آمرانهجنبه هاي  ردها خوو نيز برخي ديگر از باز 
  :از قبيل  .توصيه هاي اخالقي مرتبط با كار هاي مدرسه اي دارند

  
   بده انجام تكرار و تمرين .8
  كني كار تواني مي هم اين از بهتر تو .9

   باشي بهترين تواني مي تو .10
  باشي تر موفق تواني مي تو .11
   اي نداده انجام را باال آزمايش چرا .12
   رفته يادت دوباره چرا .13
  بگير ياد تر كامل خوب .14
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   دقت با كردن گوش كن گوش خوب .15
  كن دقت بيشتر اما نوشتي خوب خيلي .16
  بگيري نتيجه بهتر تا كن دقت اما نوشتي خوب خيلي .17
   باش زينبي دخترم .18
   بنويس دوباره را ها فعاليت دخترم .19
  چسبد مي دلم به بيشتر زيبا خط با تو درست هاي جواب عزيزم .20
م خوب دوست بر آفرين بودي خوب دخترم شوي مي خوب خيلي بيشتر دقت با دخترم است خوب شما كار .21

   باشي موفق هميشه
 مفيدتر برات هستش بيشتر تالش كمي .22

 

باز خورد مي  گونه نيارا فردي فعال تلقيمي كنند و آموزان  گروهي از معلمان با لحن مثبتي دانش
  :دهند
  

  حالم خوش بسيار داري كه وهمتي تالش از .12
   كنم مي شادي ابراز عزيزم تو انشد كارگيري به توانايي از .13
   شوم مي شاد تو هاي موفقيت از .14
   خوشحالم گذاشتي كه وقتي از .15
   رساند مي موفقيت اوج به را تو هايت توانايي دارم اطمينان .16
   دادي انجام خوبي به را تمرين اين .17
   رسيد خواهي موفقيت اوج به داري توان در آنچه با .18
                 هات هآموخت كن بيانت ها توانايي اون با .19
   داري رو پيش در را بيشتري هاي موفقيت خود پشتكار با .20
  نوشتي عالي بسيار .21
   آفرين نوشتي عالي بسيار .22
   آفرين گلم نوشتي عالي بسيار .23
  برنو  آفرين گلم نوشتي عالي بسيار .24
   قوت خدا گلم نوشتي عالي بسيار .25
   باشي موفق گلم نوشتي عالي بسيار .26
   شود مي تو سرافرازي جبمو تو تالش و پايداري .27
   باش دقت با و تالش پر هميشه پسرم .28
   باشد مؤثر پيروزي و موفقيت در تواند مي شما تالش و كار پشت .29
   است تقدير قابلحل مسئله  و فهم در تو گيري پي .30
  نمودي خوشحال مرا كردي خوبي تالش .31
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   است كرده اميدوار را من درس امر در تو پيگيري و تالش .32
   است تحسين قابل تو موفقيت و تالش .33
   شود مي پذير دل بسيار تو هاي زحمت حاصل .34
   توانم نمي نگو پس تواني مي كه داني مي خوب خودت .35
   گذاري مي سر پشت را ترقي هاي پله خود كار پشت با كه حالم خوش .36
   باشي پيروز پرتالشم دختر بر آفرين هزاران است خوب خيلي .37
   باهوشم دختر كردي كار خوب خيلي .38
   زرنگي خيلي .39
   حالم خوش داديح توضي كامل كه اين از من كوچك دانشمند .40
   عملكردي خوب باهوشم دختر .41
  برنو  آفرين نوشتي عالي ممنونم تو دقت و تالش از خوبم دختر .42
   مرحبا، متشكرم تو دقت از خوبم دختر .43
   ممنونم تالشت از كشيدي زيبا بسيار عزيزم دختر .44
   شادم بسيار تو موفقيت و الشت از من و است موفقيت رمز تالش دخترم .45
   است تقدير قابل شما تالش دخترم .46
 شما موفقيت، شدم شاد پرتالشي خانه در اينكه از آفرين خوب خيليد ش مالحظه كشيدي زحمت دخترم .47

   ماست قلبي آرزوي
   استپر كردن  ازكردن  كوين كار دخترم .48
   توستو تالش  همت بيانگر تو دفتر .49
   گزارم سپاس كرد المح خوش بسيار توو تالش  دقت .50
   آفرين اي نوشته دقت با و زيبا .51
   باشي داشته غلط كمتر كه گرديده موجب خوشبختانه تو سعي .52
   است من يو شاد تو موفقيت باعث توو تالش  سعي .53
   است تمجيد قابل توو تالش  سعي .54
   گردد يم خداوند يو خشنود تو موفقيت موجب توو تالش  سعي .55
   يشو يم موفقحتماً  داري كه خوبي تالش با شما .56
   توستو تالش  همت ي جهينت يسيو بنو بخواني يتوان يز مامرو كه آنچه عزيزم .57
   نشوي خستهو زود  باشد دائمي بايد توو كوشش  تالش عزيزم .58
   اي كرده زيادي تالش تو كه است معلوم عزيزم .59
   برم يم لذت تو شتال از يا شوم يم حال خوش نميب يم تكاليف يا درس در را تو دقت وقتي فرزندم .60
   بود جالبي فعاليت .61
   رسيد خواهد نتيجه به باالخره تو كوشش .62
   است شده -- يادگيري در تو پيروزي باعث تو زياد كوشش .63
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   ممنونم داري تكليف انجام در خوبي همت گلم دختر مرحبا .64
   بكوش پس برسي هدفت به سريع يتوان يم تالشت با كه هستم مطمئن من .65
  است تقدير لقاب توو تالش  موفقيت .66
   است شيرين بسيار برايم توو تالش  همت ي جهينت .67
  و دانا خوب فرزندا توان پسر هستي .68
  موفق هميشه پرتالش هميشه .69

 

نيز به انحاي مختلفي در برخي از باز خورد هاي آموزان  ي ناشي از حس خود كارامدي دانشها قيتشو
  :هستند  هارد خونمونه اي از اين باز  ها نيا. شود يمديده  نيمعلم

  
   نداره نظير كارت ستاره پر آسمان .11
   برافراشتي دانش و علم قله بر را موفقيت پرچم كه تو بر آفرين .12
   دارد دوست را كوشا آموز دانش هم خداوندبرنو  آفرين .13
   داشتي خوبي خالقيت آفرين .14
   باشي ها بهترين جزء هميشه اميدوارم دخترم آفرين .15
   كوچك هنرمند آفرين .16
  باشي موفق هميشه اميدوارم شدي خانواده و من افتخار باعث امروز جان ابوالفضل .17
 كنم مي افتخار. مخوشحال خيلي كني كسب را نمره بهترين توانستي امالء اين در اينكه از عزيزم ابوالفضل .18

   شما بر آفرين هزار دارم شما همچون شاگردي كه
  حالم خوش شدي موفق امروز كه اين از .19
  حالم  خوش دهي مي انجام خودت را كارهايت كه اين از .20
   حالم خوش داري مسئله حل براي الزم مهارت كه اين از .21
   برم مي لذت داري زياد شوق... س در يادگيري به نسبت كه اين از .22
   سپاسگزارم پسرم تالش از .23
   كنم مي تشكر و تقدير ات روزي شبانه تالش از .24
   بردم فراوان لذت زيبايت هاي نوشته از .25
   آفرين ديكشي زيبا بسيار .26
   بردم لذت هايت يادداشت خواندن از است عالي بسيار .27
   باشيد موفق پسرم است عالي بسيار .28
   باشي توانا و دانا است عالي بسيار .29
  دخترم است عالي بسيار .30
   نازم مي دقتت به نازم و خوب پسر .31
  ببين را خودت خطن نازني و خوب پسر .32
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   بردم لذت تو زيباي خط از پسرم .33
   است شيرين بسيار برايم تو دقت و همت ي ثمره .34
   پسرم اي سليقه خوش چه .35
   باد هميشگي علم درياي در خروشت .36
   اهللا بارك كردي كار عالقه با نباشي خسته .37
   كوچولو دانشمند نباشي خسته .38
   خوب خيلي است خوب بسيارد ش مالحظهت اس خوب خيلي شما كار دخترم .39
   بود عالي كارت نتيجه دخترم .40
   اشيدب موفق تالشگر دخترهاي .41
   قوت خدا باشي زندهت دقت بر درود .42
   واداشت شگفتي به مرا تو ظرافت و دقت .43
    پرتالشم فرزند بر درودت دقت از سپاس .44
   نداره حرف كارت گلم دختر كاشتي گل درخشان ستاره .45
   ممنونم تالشت از نوشتي عاليبرنو  درود قشنگم ي ستاره .46
   دهي مي جامان مفيد و كامل طور به را ات وظيفه خوب دختر شما .47
  باشي اين از بهتر تا داري را زيبانويسي توانايي بينم مي تو در كه اي سليقه و ذوق با عزيزم .48
   نوشتي خوب خيلي را ات نامه عزيزم .49
 حال خوش اي كرده طي موفقيت با ديگري از پس يكي را ترقي هاي پله تو بينم مي وقتي خوبم فرزند .50

   شوم مي
   حالم خوش اي برآمده كار نجاما ي عهده از كه اين از فرزندم .51
  رو از تو خوني مي خوبن مهربو كوچولوي .52
   باد استوار دانش و علم زمين سر در تو موفق هاي گام .53
   است كرده حال خوش مرا مشاهده در تو دقت نمودي تهيه خوبي بسيار گزارش .54
   باشي موفق ها اين از بيشتر تواني مي مطمئنم .55
   است گيزان بر تحسين تو افزون روز موفقيت .56
   است من آرزوي تو هميشگي موفقيت .57
   هستي مادرت و پدر و من افتخار ي مايه تو ام ديده نور .58
   ات سليقه به آفرين هزار .59
  منتظرم، باشي اين از تر موفق تواني مي حتماً تو كه دارم يقين .60

 

 ها انبرخي از ينجا ا. تبا احترام اسآن  ي باز خورد با لحن مطلوب همراه بودنها يژگيويكي ديگر از 
  :است آمدهپوشه كارها مشاهده شد  ركه د
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  .دارد دوست را كوشا آموز دانش هم خداوند تو بر آفرين .11
  متشكرم اي كرده درست خودش هاي رنگ با را كشورمان پرچم جان رضا آفرين .12
  .عالي تالش و همت اين به مرحبا آفرين، .13
  .باشي پاينده ايران كشور ساز آينده .14
   تالشم پر پسر بر احسنت .15
    شما بر احسنت .16
   نوشتي عالي دخترم به احسنت .17
   نيامد خوشم ها عكس از .18
   خوب بسياره نمون شده فاطمهه دون دونه اسپند .19
   آفرين ميگم بهت نازنين پسر اي .20
   آفرين ميگم بهتن نازني دختر اي .21
   كردي تحقيق خوب و عالي باهوشم سيناي اي .22
  نو از تو بكن تمرينو كوچول كودك اي .23
  موني مي گال مثل خوني مي خوب كه حاال .24
   دلبندم نباشي خسته .25
   عزيزم نباشي خسته .26
  گلم نباشي خسته .27
   اينطوربموني هميشه مهربوني و خالق .28
   دادي انجام موفقيت با را آزمايش كه حالم خوش .29
   خوبم پسر آفرين -  عالي- خوب خيلي .30
   كن دقت بيشترت اس خوبت اس خوب آفرينب خو خيلي .31
   نآفري هزارانب خو خيلي .32
   خوبم دختر بر آفرينب خو خيلي .33
   سپاسگزارم بسيار شما زحمات ازن آفري صد خوب بسيارب خو خيلي .34
   عزيزم كن دقت خوب، خيلي كني دقت بيشتر بايد، خوب خيلي .35
   سپاسگزارم بسيارم عزيز آفرين صد عالي بسيارن آفري خوب خيلي .36
   آفرين زارهب خو بسيارم سپاسگزار بسيار شما زحمات ازن آفري خوب خيلي .37
   آفرين خوب بسيارم سپاسگزار بسيارن آفري خوب خيلي .38
   آفرين است خوب خيلي .39
   كن بيشتري دقت دخترم است خوب خيلي .40
   گلم پسر نوشتي خوب خيلي .41
   است شده درست زيبا خيلي .42
   شده رسم زيبا خيلي .43
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   نازم مي تحقيقت به نازم و خوب دختر .44
   خوبم دانشمند گلم، دختر .45
   نوشتي عالي تو به مرحبا گلم دختر .46
  .درسي خواهي چيز هر به كوشش با دخترم .47
   بار چندمين براي آفريدي افتخارم دخترم سپاسگزار دخترم .48
       كردي سرفرازم دخترم سپاسگزارم دخترم .49
  .مبين مي را درسي رشد و لياقتدر تو  .50
   دارم برايت شاد و خوب تابستاني آرزوين بيكرا درود .51
   نكنه درد كلم پسر دست .52
   اي كرده كار زيبا .53
   كند مي شاد مرا تو سرافرازي .54
  دخترم آفرين صد .55
   پسرم آفرين صد .56
   خوب- خوب خيلي- عالي .57
  بود عالي .58
   پسرم بود عالي .59
   خوب و خوب خيلي عالي .60
   عزيزم كردي كار عالي .61
   آفرين گلم نوشتي عالي .62
   احسنت گلم نوشتي عالي .63
   آفرين كشيدي زيبايي نقاشي و نوشتي عالي .64
   كشيدي زحمت خوب و عالي .65
   كردي حل و كشيدي خوب و عالي .66
   نوشتي خوب و عالي .67
   گلم عاليه .68
   آفرين گلم عاليه .69
   شما بر آفرين گلم عاليه .70
  نوشتي قشنگ و زيبا داشتني دوست عزيز .71
   است من آرزوي تو موفقيت عزيزم .72
  اي نوشته رست، دزيبا محمدي گل عطر .73
  شدي زيبا تو چقدر اشدي و بودي غنچه .74
   بود عالي شما كار .75
   دخترم آفرين هزاران است عالي خيلي ارتك .76
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   آفرين گلم بود عالي كارت .77
   گلم عاليه كارت .78
   شما بر احسنت گلم عاليه كارت .79
  نازم مي تو تالش بهم ناز و خوب كودك .80
  دونم مي بلدي خوبم خوب و ناز كودك .81
  اي نمونه من فرزند اي پونه هاي گل مثل .82
   متشكرم نمودي حال خوش مرا .83
  پريدم جا از خوشحالم ديد رات ا نقاشي .84
   قشنگ هست تو رنگ اين با ام نوشته .85
  ...ا  بارك احسنتا زيب چه اي نوشته .86
   نشسته دل به امالت پسته و پنير نون .87
   عاليه تو كار عزيزم هنرمند .88
   مرحبا هستم راضيم گل پسر به تقديم پرستاره آسمان يك .89
   بردم لذت تو به تقديم گل سبد يك .90
   نازم مي ات ديكته به نازم و خوب دختر .91
 خوب خيلي آفرين صد .92

  

انها را مصداق  توان يمبراي خود سنجي استفاده كرده بودند و آموزان  جمالت و يا عباراتي كه دانش
  :ارزيابي و وارسي عملكرد خود تلقي كرد چنين هستند

  
   بود عالي نوشته ها ورقه همه پايين در تقريباًُ آموز دانش .13
   هستم راضي كارم از .14
   بودم بهتر داده انجام فريبا كه كاري از .15
  داشتم... احساس انشاء اين نوشتن از من .16
    شدم حال خوش بسيار تكليف اين انجام از من .17
   نويسم مي خوب را اشتباه .18
   نويسم مي خوب كار راه .19
       بود عالي امتحان .20
     آسان و عالي .21
   كند مي كمك انشا تننوش بهتر به تكليف اين زيرا داشتم بسياري احساس انشا اين نوشتن از من .22
  دهم مي انجام درستي به دوستانم و معلم كمك به را كتاب تمرينات .23
  دارم مشاركت هاي سوره خواني جمع در .24
  كنم مي كمك دوستانم به گروهي كارهاي در .25
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  كنم آميزي رنگ را شكل يك از شده خواسته هاي قسمت توانم يم .26
  نمايم تفريق و جمع و نوشته يمكان ارزش جدول در را رقمي سه و دو اعداد توانم مي .27
  آورم دست به روز شبانه در را هوا دماي دماسنج با توانم مي .28
 كنم نگاه خوب چيز همه به بايد علوم درس يادگرفتن براي دانم مي .29

  

 تر نييپابه ويژه اين مهارت در پايه هاي . در پرسش از خود مهارت الزم را ندارند باًيتقرآموزان  دانش
  : استبارات زير شواهدي بر مهارت پرسش از خود ع. تبيشتر مشهود اس

  
  كنم مي رونويسي زيبا چگونه .8
  كنم تفريق و جمع هم با و كنم باز را اعداد چطور .9

  .بپرسم را سؤاالتم ديگران از يد با چگونه .10
  .آيند مي وجود به چگونه روز و شب .11
  شود خورشيدمي گرماي و نور شدن زياد كم باعث خورشيد حركت چطور .12
  بسازم تصوير كلمات با چطوري .13
 كار از هرچقدر شده خواسته آموز دانش از كه شده رسم ستاره چند علوم هاي برگه از برخي پايين در .14

 كن رنگ ستاره هستي راضي خود

 

مصداقي از اين مهارت ر زيبارات و جمالت ع«. تيكي از نشانه هاي يادگيري توانايي جمع بندي اس
  :است
  

   ببندم را آب شير زدن مسواك موقع فهميدم فعاليت اين انجام از من .8
   چيزها همه در نه و ندارند عالقه چيزها بعضي در كه است كسي ضعيف آموز دانش .9

   نويسم مي عالي را عملكرد .10
   نزنم الك يا نروم عروسي به محرم ماه در كنم گريه ديگر محرم ماه در گرفتم ياد من .11
 به بايد تر مهم همه از و بزنم سينه و بپوشم سياه لباس و كنم گريه حسين امام براي كه گرفتم ياد من .12

  گذاريم احترام امامان بقيه و امام
  .سازم مي جمله تصاوير و كلمات با .13
  .دارم آشنايي واحد شكل يك از هايي قسمت و كسر مفهوم با .14
  .دهم مي ها را انجام تفريق و جمع انتقالي روش به .15
  .كنم مي بيان ساده زبان به را قرآني پيام .16
  .خوانم مي حفظ از خود انتخاب به را سوره دو .17
  .خوانم مي شمرده يا و بخش بخش صورت به را قرآني عبارات و كلمات .18
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  .بنويسم را كسر مفهوم گيري اندازه به توجه با توانم مي .19
  .كنم بيان را جويي صرفه براي مختلف هاي راه توانم مي .20
  .است ها لفص ايجاد باعث خورشيد دور به زمين گردش با دانم مي .21
  ...ن شد بهتر براي بايد .22
  ...م ا داشته كه هايي پيشرفت .23
  ...م ا داده انجام كه هايي تالش .24
  ...ن م تكليف هاي خوبي .25
  ...ن م گزارش هاي خوبي .26
  .ام داشته تالش... ي زمينه در .27
  .ام كرده پيشرفت... ي زمينه در .28
  ...ن م تكليف هاي ضعف .29
 ...ن م گزارش هاي ضعف .30

 

  :حاكي از همسال سنجي هستند را اينجا مي بينيم برخي از عباراتي كه
  

   هستيم حالم خوش و بوديم عالي دوستانم و من .9
   بنويسد مكاني ارزش جدول در را رقمي دو اعداد تواند نمي عباس .10
   هستم راضي هايم همكالسي از .11
   بود بهتر داده انجام كه كاري من از علي .12
    دشدن حال خوش بسيار تكليف اين انجام از ها بچه .13
   دهيد انجام بايد شدن بهتر براي كه كارهايي ها بچه .14
  هستند راضي كاري لوبيا از ها بچه .15
  بودند تر زرنگ من گروه هم هاي بچه كردن جمع سنگ در .16
 ساخته قشنگي شكل كبريت چوب با افسانه .17

  

  :جمالت ناقص براي همسال سنجي استفاده همانند اينهايندز برخي ار و د
  

  كنيد توصيف درس هر در را ودخ دوست عملكردلطفاً  .4
  شد برنده...ر د 1 شماره گروه .5
  ... ن شد برنده براي بايد .6
 شديم مي برنده داديم مي انجام... ر اگ .7

  



  فرم مشاهده پرونده تحصيلي
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 .  شده استزارش گدر پرونده  ،نامه نييآشده در  نييتعي ها اسيمهارتي طبق مق
  خير  بلي

  خير  بلياست؟ را در نوبت دوم در كليه دروس كسب كرده  قبول قابلحداقل سطح پايه قبلي در  آموز دانش ايآ  6
ماه همان سال براي ارتقاء به   شهريورتا  پيشنهادي معلم يا مربي در قالب پروژه نسبت يها تيجبراني و يا انجام فعال يها شركت در كالسگزارشي از  اي، آاگر پاسخ خير است  7

  ؟پايه كنوني وجود دارد
  خير  بلي

  خير  بليبه پايه ) به پايه باالتر ارتقا يابد تواند يم نرسد،  قبول قابلآموزي كه در پايان نوبت شهريور ماه حداكثر از دو درس به سطح  دانش( 7ماده  1با استفاده از تبصره  آموز دانش ايآ  8
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 ؟كنوني ارتقاء يافته است
آموز جهت تعيين تكليف در اختيار  كسب نكرده باشد، پرونده دانش قبول قابلي كه در بيش از دو درس سطح آموز دانشدر مورد ( 7ماده  2با استفاده از تبصره  آموز دانش ايآ  9

 ستيبا يمعلم م. ابدي يبه پايه باالتر ارتقا م آموز دانشت موافقت اكثريت اعضا، موضوع در شوراي مدرسه با حضور والدين و معلم مربوط مطرح و در صور. گيرد شوراي مدرسه قرار مي
 . به پايه كنوني ارتقاء يافته است) را به شوراي مدرسه ارائه دهد آموز دانشمدارك و مستندات الزم براي اتخاذ تصميم در مورد ارتقاي 

  خير  بلي

  خير  بلي  د؟ر پرونده وجود دارگزارشي در اين مورد د ايآ ،اگر پاسخ بلي است   10
  خير  بلي استفاده كرده است؟  )نارتقا يافتابتدايي  هدر طول دور بار و به صورت غير متوالي 2حداكثر (   7ماده  2از تبصره  آموز دانش ايآ  11
  بار  3  بار   2  چند بار استفاده نموده است    ،اگر پاسخ بلي است  12
  خير  بلي  ؟تحصيلي از مدرسه اي ديگر به مدرسه فعلي منتقل شده است در حين سال  آموز دانش ايآ  13
و  ها هيگزارش نوبت اول، توص(، با استفاده از مستندات و ارزشيابي هاي معلم يا مربي مبدأ فعليتوسط معلم يا مربي مدرسه او تربيتي  -وضعيت آموزشي ،اگر پاسخ بلي است  14

  ؟شده استتعيين ...) 
  خير  بلي

معلم يا مربي در نمون برگ مربوط بدون قلم خوردگي، ثبت  لهيبه وس اول، دوم و شهريور ماه يها در نوبت ،پايه هاي قبلي آموز در دانشتربيتي  -گزارش ارزشيابي آموزشي ايآ  15
  ؟و در پرونده موجود است و امضاء شده

  خير  بلي

مدرسه  نداده  و مدير آموزان را ارائه  نتايج ارزشيابي دانش) به هر دليل(معلم يا مربي مربوطه، در پايان هر نوبت ليل اينكه به د آموز دانشدر پرونده اثري از اينكه ارزشيابي  ايآ  16
 وجود دارد؟  ،داده به مديريت آموزش و پرورش اداره متبوع گزارش

  خير  بلي

  خير  بلي ؟داده شده استيكي از معلمان يا مربيان واجد شرايط قرار  دهبه عهآموز براي اعالم نتيجه نهايي  ارزشيابي دانش  ،اگر پاسخ بلي است  17
  خير  بلي  ؟اطالع داده استآموز  روز پس از هر نوبت ارزشيابي، گزارش نتايج آن را به صورت كتبي به ولي دانش 10مدير مدرسه حداكثر تا  ايآ  18
  خير  بلينتيجه ارزشيابي وجود دارد؟  به يا ولي وي  آموز دانشدر پرونده سوابقي از اعتراض  ايآ  19
به نهايي  جهينت مطرح شده و در صورت نياز در شوراي مدرسه داده  ويا ولي وي را در اختيار معلم يا مربي مربوطه قرار  آموز دانشمدير مدرسه اعتراض  ،اگر پاسخ بلي است  20

  ذينفع اعالم شده است؟ 
  خير  بلي

تربيتي ثبت و پس از پايان سال تحصيلي، توسط مدير مدرسه امضا و مهر و توسط نماينده اداره آموزش و  - ثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  نتايج ارزشيابي در دفتر ايآ  21
  شده است؟ پرورش مسدود 

  خير  بلي

  خير  بلي ؟وده  استبان داراي نقص عضو و يا مشكالت ويژه يادگيري آموز دانشارزشيابي ي مربوط به ها يژگيوواجد  آموز دانش ايآ  22
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  خير  بليانجام شده است؟  انآموز دانش گونه نيابر اساس ضوابط  آموز دانشارزشيابي  ايآ ،اگر پاسخ بلي است  23
  خير  بلياست؟  ديني مصرّح در قانون اساسي يها تيمذاهب اسالمي و اقلساير  پيرو  آموز دانش ايآ  24
  خير  بلي  فته است پذير ها صورت  هاي وزارت آموزش و پرورش و از تعليمات ديني خاص آن نامه برابر شيوهاو ات ديني ارزشيابي از تعليم ،اگر پاسخ بلي است  25

  جود دارد؟باشد، و ريزدر زمينه هاي  آموز دانشوضعيت تربيتي در پرونده گزارشي كه بيانگر ارزشيابي از *****

  خير     يبل              مذهبي يها ارزشاحترام به   30خير     بلي            رعايت آموزه هاي اخالقي26
  خير     يبل جمعي يها تيفعالدر  يريپذ تيمسئول  31خير     ي               بليمشاركت در كارگروه27
  خير     يبل              يخوان كتابتوجه به مطالعه و   32خير     بلي      اشتياق به صداقت و امانت داري28
  خير     يبل         رعايت بهداشت فردي و اجتماعي  33خير     بلي     مقررات و ضوابط  رعايت قوانين، 29

  

بوده  ادامه تحصيل اي در يا وقفهي سوز از قبيل سيل، زلزله و آتش يعدم دسترسي به مدرسه، بيماري و يا اقامت در خارج از كشور و حوادثآموز شامل موارد خاص چون  دانش ايآ  34
  ؟است

  خير  بلي

  خير  بلي ؟شده استاستناد در اين مورد در ستون مالحظات دفتر آمار به رأي شوراي مدرسه  ،اگر پاسخ بلي است  35
  خير  بليي از ترك تحصيل براي او محسوب شده است؟ ا سابقهشده و  وقفه تحصيلي شاملحضور فعال و مستمر آموز به دليل عدم  دانش ايآ  36
  خير  بلي ) ي كه در سال تحصيلي جاري در پايه سوم يا چهارم و يا پنجم در حال تحصيل هستندانآموز در مورد دانش(؟ آموز شامل جهش تحصيلي شده است دانش ايآ  37

  سوابقي شامل موارد زير در پرونده وجود دارد؟ ،اگر پاسخ بلي است*****

  خير  بلي                                                                         وجود دارد          تقاضاي كتبي ولي  38
  خير  بلي  است                                                    در ارزشيابي شهريورماه پايه باالتر شركت نموده  39
  خير  بلي  است     را كسب نموده »خيلي خوب«قبل، سطح پيشرفت ) هاي(دروس آن پايه و پايه  هياز كل  40
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  خير  بلي  نموده است           آموز را تاييد هوشي و رواني دانش يها تيآموزش و پرورش استثنايي صالح  41
  خير  بلي  استفاده نموده است               از اين ماده صرفاً يك بار در طول دوره ابتدايي و براي يك پايه   42
  خير  بلياست؟                                          شده امضا و مهر و ثبت ماده اين مفاد به استناد ذكر با تربيتي -تحصيلي ارزشيابي ثبت دفتر در آموز دانش اين گزارش  43
  خير  بلي  بوده است؟         آزادآموز داوطلب  دانش ايآ  44
  خير  بلي  و نتيجه ثبت شده است آمدهامتحان كتبي به عمل  به صورت پايانيفارسي  و قرائت قرآن از كليه دروس به جز ،اگر پاسخ بلي است  45



  

 

 آموزپرسشنامه دانش 
  
  

  : ...................شهر: ........................ استان: مدرسه محل
  دختر    پسرانه           :مدرسه

  .............................. ؟شما چيست مدرسه كامل نام
  پنجم   چهارم        سوم               ؟كالس چندم هستيد

  جلو هر جمله  زير هر نظري داريد عالمت بزنيد شود ميعزيز از شما خواسته  آموز دانش
  كم  متوسط   زياد  جمله  رديف

         گيرم ميخوب  ياد   كنم مياحساس .1
         گويم ميرا  ام درسيبيشتر مشكالت  معلممبه .2
        شناسد ميمن را  هاي تواناييم ممعل.3
       يابم بهتر پرورش كند يمم سعي ممعل.4
         كند ميكه من دوست دارم توجه  آن چهمدرسه به .5
        گذارد ميبه يك اندازه احترام   آموزان دانشمدرسه  به همه .6
        هستند  آگاهمن پدر و مادرم از وضعيت درسي .7
        زنند ميپدر و مادرم  بيشتر اوقات به مدرسه سر .8
         ميايندبا شوق به مدرسه  ها صبحهم مدرسه اي هايم .9

تا نظر معلم را جلب  سازند ميدر مدرسه چيز هاي جديد  ها بيشتر بچه.10
  كنند

      

        هستم  آموزي دانشم چگونه ماز نظر معل دانم مي.11
        مطمئن هستم  روم ميتر  كالس باال از اينكه به.12
        . دارند معلمان اطالع هروش امتحان گرفتن بدون نمر از هايم كالسيهم .13
        .است بخو ما مدرسه درتوصيفي  شرو كنم ميحس .14
        راضي هستم يخيلي خوب و يا خوب بود گويد ميم به من ماز اينكه معل.15

  
  



  

 

 پرسشنامه كارشناس و مدير
  
  
 
 

  
          .…………… :منطقه آموزشي                      ……………… : تاناس

، براي كسب اطالعات الزم درباره جنبه هاي مختلف روداريدهمكار محترم، پرسشنامه اي كه پيش      
تدوين شده و جنابعالي به عنوان يكي از منابع  ابتدايي دوره تربيتي و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي نامه آيين 
ها قرار داريد و  بدون ترديد شما به طور مستمر در جريان اجراي برنامه. ديا شدهاطالعات انتخاب  اصلي

داشته باشيد كه مناسب بودن اطالعات به طور كامل به  عنايت. بگذاريد ارياطالعات معتبري در اخت ديتوان يم
بدون  رود يمانتظار . تي مطرح شده وابسته اسها پرسشبه  گويي پاسخصداقت، صراحت و دقت شما در 

  . پاسخ دهيد ها سؤالنگراني به 
  .مپيشاپيش از همكاري و مشاركت شما سپاسگزاري

  متأهل □     مجرد □: تأهلوضعيت .3  مرد □زن □:جنس  .2  ..........سن .1

  مدير □كارشناس   □: سمت .4
  

 : آخرين مدرك تحصيلي .5
  و باالتر ليسانس فوق     □ليسانس      □

  سال................) ..سابقه كار(.6

 تا كنون در ارتباط با ارزشيابي توصيفي چند ساعت دوره ضمن خدمت گذرانيده ايد؟ .7
       ساعت 100بيش از  □      ساعت 100تا  51بين  □     ساعت 50تا  21بين   □ ساعت   20كمتر از    □

  



 

 

ابي اتفاق مي اصول بايد در هر جا كه امر ارزشيگانه اي تصويب نموده  كه الجرم اين  16و پرورش براي ارزشيابي اصول  آموزشكه شوراي عالي  ميدانيم******
شده در جدول زير اصولي را كه شوراي عالي آموزش و پرورش براي ارزشيابي تصويب كرده و توضيحاتي را كه همان شورا براي هر اصل  داده آورده  .افتد رعايت شود

تا چه ميزان با اصولي كه شوراي عالي نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي  آيين مواد  را در مورد اينكه  ننظرتا  شود يمشما خواسته  از. است
  ٕ اظهار بفرماييد منطبق استتصويب كرده 

مصوب شوراي عالي آموزش  اصل  رديف
  وپرورش

نظر شما در مورد ميزان   مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش توضيح اصل
باق مواد آيين  نامه انط

  ارزشيابي با اين اصل
  كم  متوسط  زياد

 فرايند ارزشيابي از يريناپذ ييجدا   .8
  يادگيري ـ ياددهي

        .شود تلقي آن پاياني نقطه عنوان به ونه يادگيري – ياددهي فرآيند ريناپذ ييجدا بخش عنوان به بايد آموزان دانش ارزشيابي

ر بهبود استفاده از نتايج ارزشيابي د   .9
ـ يادگيري و اصالح  فرايند ياددهي

  ها ها وروش برنامه

ها وروشها مورد  ها بايد در اصالح برنامه يادگيري است ونتايج ارزشيابي _ ياددهياصالح وبهبود فرآيند  ،ارزشيابي نهاييهدف 
  .استفاده قرار گيرد

      

، محتوا، ها هدفهماهنگي ميان    .10
ند يادگيري و فراي -ياددهيهاي  روش

  ارزشيابي

يادگيري مربوط به هر درس مورد توجه قرار  -ي ياد دهي ها روش، محتوا و ها هدفدرارزشيابي بايد تناسب و هماهنگي بين 
  .گيرد

      

        .ان توجه شودآموز و رواني دانش ، عقلي، عاطفيهاي جسمي هاي ارزشيابي بايد به آمادگي و اجراي انواع برنامه در طراحي  آموزان دانشتوجه به آمادگي    .11

        توجه شود آموزان دانشدر ارزشيابي بايد به جنبه هاي مختلف رشد بدني، عقلي، عاطفي، اجتماعي، اخالقي و حركتي   آموزان دانشتوجه به رشد همه جانبه    .12

 ها نگرش، ها دانشجانبه به  توجه همه   .13
  ها مهارتو 

        .توجه شود آموزان دانش يها مهارتها و  ، نگرشها دانش طهيح وپرورش بايد به آموزشدر ارزشيابي، متناسب با محتواي 

از  آموز دانشتوجه به ارزشيابي    .14
  )خودارزشيابي(خود  هاي يادگيري

ارزشيابي  آموزان دانشو عملكردهاي خود و ديگر  ها يادگيرينيز بتواند از  آموز دانشدر ارزشيابي بايد شرايطي فراهم شود كه 
  .كند

      



 

 

مصوب شوراي عالي آموزش  اصل  رديف
  وپرورش

نظر شما در مورد ميزان   مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش توضيح اصل
باق مواد آيين  نامه انط

  ارزشيابي با اين اصل
        .نيز ارزشيابي به عمل آيد گروهيبرارزشيابي فردي، بايد از فعاليتهاي  ، عالوهارزشيابي در نظام  گروهي هاي از فعاليت ارزشيابي   .15

به فرآيندهاي فكري منتهي به  توجه   .16
  توليد پاسخ

        .درارزشيابي بايد عالوه بر پاسخ نهايي، به فرآيندي كه منجر به توليد پاسخ شده است توجه كرد

        .كرد فراهم را آموزان دانش شكوفايي و رشد زمينه مسأله، حل روش بر تأكيد با بايد درارزشيابي  د بر نوآوري و خالقيتتأكي   .17

 يريگ اندازهها و ابزارهاي  تنوع روش   .18
  گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي

، شفاهي يها مانند پرسش(شيابي ارزو ابزارهاي  ها روشاز انواع مختلف  ،ونوع موارد ارزشيابي ، ماهيتبا توجه به اهداف
ها، گزارش  مقاالت وطرح ارايه ،هاي مشاهده رفتار، پوشه هاي مجموعه كار روش ،عيني و انشايي هاي پرسش ، انواععملي يها آزمون

  .شود يماستفاده ...) مستمر، انواع دست ساخته ها، روش خودسنجي و ، ارزشيابيتحقيقاتي، ارزشيابي عملكردي يها تيفعالمربوط به 

      

از قبيل تشخيصي، (ي تدريس از انواع ارزشيابي ها ها روش، محتوا و ها هدفيادگيري الزم است با توجه به  -ياددهيدر فرآيند   استفاده از انواع ارزشيابي   .19
  .استفاده شود...) تكويني، مجموعي، هنجار مرجع، هدف مرجع، دروني، بيروني، ملي و

      

ر فرايند استقالل مدرسه و معلم د   .20
  ارزشيابي

        .و پرورش حفظ شود آموزشدر فرايند ارزشيابي بايد استقالل مدرسه و معلم در چارچوب سياستهاي كلي 

اصل رعايت قواعد اخالقي و انساني در    .21
  ارزشيابي

اعتماد  ،سانيارزشيابي بايد به گونه اي ساماندهي واجرا شود كه موجب خدشه دار شدن حقوق، تعامالت ان ،به موجب اين اصل
  .يا معلم نگردد آموز دانشبه نفس و سالمت رواني 

      

        توجه شود آموزان دانشفردي  يها تفاوتدر انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مي بايست به   فردي يها تفاوتاصل توجه به    .22

ضرورت هماهنگي در تحقق اصول    .23
  ارزشيابي

ابزارها،  ،ها هاي مسئول ارزشيابي در مورد روش ادارات، واحدها و ساير بخش ،كزدر به كار گيري اصول بايد ميان سازمان ها، مرا
  .، تعهد و هماهنگي كامل وجود داشته باشدآموزان دانشتحصيلي  شرفتيسنجش پگيري و  هاي اندازه و برنامه معيارها

      



 

 

در نظر گرفته  فينامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي اهدا براي آيين ********
 ؟تحقق يافته است اين اهداف اي، آاكنون به نظر شما .شده است

تا    خير  بلي  نامه  آيين اهداف   رديف
  حدودي

        يادگيري ارتقا يافته - فرايند ياددهي   .24

        تعامل ايجاد شده آموز دانشبين معلم و    .25

        شدهشناسايي  آموزان دانش استعداد   .26

        يافتهرورش پ آموزان دانش استعداد   .27

        شدهدر نظر گرفته  آموز دانشعاليق    .28

        رسيدهبه رشد متعادل  آموز دانش   .29

        يافتهرشد  آموز دانششخصيت    .30

        اند شدهاولياء از روند پيشرفت فرزند اگاه    .31

        شدهمشاركت اولياء در امور مدرسه جلب    .32

        شدهتقويت  آموز دانشانگيزه    .33

        شدهشكوفا  آموز دانشخالقيت    .34

        شدهنو اور  آموز دانش   .35

        شدهبه مهارت خود ارزيابي مجهز  آموز دانش   .36

        شدهتر  بخش نانياطمارتقا به پايه باالتر    .37

        و تربيتي اصالح شده است يآموزشي ها روش   .38

  
  نظر شما چيست؟ آيين  نامه بدانيم، ضعف نقطهچنانچه موارد زير را ***** 

  اصالً  كم  متوسط  زياد  نقطه ضعف
          آموز دانش در بينكاهش رقابت    .39
          آموز دانش در بينكاهش انگيزه    .40
          آموز دانشكاهش روند يادگيري    .41
          به امر يادگيري  آموز دانشكاهش عالقمند نمودن    .42
در اختيار معلم قرار  آموزان دانش )مثبت و منفي(تصوير كاملي از رفتارهاي    .43

  نميد هد
        

          نميد هدارائه  آموز دانشصوير روشني از پيشرفت يادگيري ت   .44
          هد نميدارائه   آموز دانشجسماني   وضعيت ازتصوير روشني    .45
          نميد هدارائه   آموز دانشاجتماعي  يها مهارتتصوير روشني از    .46
          نميد هدارائه   آموز دانشعاطفي   از وضعيتتصوير روشني    .47



 

 

  اصالً  كم  متوسط  زياد  نقطه ضعف
          .كند ينمدر فرايند يادگيري كمك  آموز نشدا خودآگاهيبه    .48
          كند ينمدر فرايند يادگيري كمك  آموز دانشبه ايجاد احساس  مسئوليت    .49
          كند ينمكمك  آموز دانشبه پرورش اعتماد به نفس    .50
          كند ينمكمك  آموز دانشفردي و استعداد هاي  يها تفاوتبه معلم در كشف    .51

  
  ؟به غير از موارد ذكر شده كدامندآيين  نامه  ضعف نقطه نتري مهمبه نظر شما 

1-  
2 -  

  نظر شما چيست؟ آيين  نامه بدانيم، يياجرا محدوديتچنانچه موارد زير را **** 
  اصالً  كم  متوسط  زياد  محدوديت                               رديف 
       نبود وحدت رويه در اجراي ارزشيابي   .52
       تنوع ابزارها  دليل بهارزشيابي بودن كار  گير وقت   .53
        ها كالسدر  آموزان دانشتراكم زياد    .54
       كمبود امكانات و وسايل مورد نياز    .55
       والدين با ارزشيابي توصيفي ناآشنايي   .56
       عدم همكاري والدين با مدرسه    .57
       دشواري تحليل نتايج حاصل از ابزارها    .58
       ر رابطه با ارزشيابي توصيفيكمبود اطالعات معلمان د   .59
       كمبود اطالعات مديران در رابطه با ارزشيابي توصيفي   .60
       و پرورش در باره  ارزشيابي توصيفي آموزشكمبود اطالعات مسئوالن    .61
به جهت عدم ثبت دقيق و مستند اطالعات و  ،اعمال نظر شخصي معلم در ارزشيابي   .62

  آموزان نشداشواهد مربوط به وضعيت پيشرفت 
     

       بودن تنظيم پوشه كار  گير وقت   .63
       زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي براي معلم    .64

  ؟به غير از موارد ذكر شده كدامندآيين  نامه  محدوديت ترين مهمبه نظر شما 

1-  
2-  
  

  ٕنيدنامه  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي را چگونه  ارزيابي مي ك آيين  متن******
  ضعيف  متوسط  خوب  موضوعرديف
       نامه  آيين عنوان    .65



 

 

  ضعيف  متوسط  خوب  موضوعرديف
       روشن بودن اهداف و تعاريف   .66
       نامه  آيين روشن بودن متن   .67
        كليدي يها واژهتعريف شدن   .68
       سادگي عبارات  .69
       كردن خالء قانوني ر پ  .70
       ايجاد نظم و هماهنگي   .71
در قالب مواد آئين مرتبط  يها تيفعال بندي گروهو  بندي دسته  .72

 نامه

      

       بيان جزئيات و تسهيل اجراي قوانين   .73
       داشتن ها تيمسئولوتفكيك  ها تيفعالتعريف   .74
       داشتنپيش بيني براي ارزيابي عملكرد   .75
       و پرورش آموزشمختلف  يها بخشايجاد هماهنگي بين   .76
       جلوگيري كردن از بروز اشتباهات در كار  .77
       مواد آئين نامه گذاري شمارهو   بندي اولويت  .78
       هر ماده در قالب تيتر اصلي شرح  داده شده  .79
       شرح  دادن مصاديق در زير هر ماده به صورت بند   .80
       استفاده از تبصره براي تفسير و يا توضيح بيشتر  .81
       جامع بودن  .82
       بودنشفاف و روشن   .83
       عدم تناقض در مفاد   .84
       بودن اجرا قابل  .85
       كاربر مدار بودن  .86
       قابل بازنگري بودن  .87

 مدرسه شما بازديد شده است؟/منطقه در سال تحصيلي جاري چند دفعه از منطقه /توسط مسئولين استان .88
   يك بار                     هيچ    
  سه و بيشتر                دو بار  
 شما بازديد شده است؟ مدرسه /منطقه فعه ازتوسط مسئولين وزارت در سال تحصيلي جاري چند د .89

    يك بار                      هيچ    
 سه و بيشتر                  دو بار 

  



 

 

  پرسشنامه 
  
  
  

  پرسشنامه معلم                                                                                      

  
  دخترانه        پسرانه             :           جنسيت  مدرسه   .…………… :منطقه آموزشي       ……………… : استان

 همكار محترم، پرسشنامه اي كه پيش رو داريد، براي كسب اطالعات الزم درباره جنبه هاي مختلف     
وان يكي از منابع شده و جنابعالي به عن تهيه ابتدايي دوره تربيتي و تحصيلي پيشرفت ارزشيابيآيين نامه 

ها قرار داريد و  بدون ترديد شما به طور مستمر در جريان اجراي برنامه. ديا شدهاصلي اطالعات انتخاب 
داشته باشيد كه مناسب بودن اطالعات به طور كامل به  عنايت. بگذاريد ارياطالعات معتبري در اخت ديتوان يم

بدون  رود يمانتظار . ي مطرح شده وابسته استها پرسشصداقت، صراحت و دقت شما در پاسخگويي به 
  . پاسخ دهيد ها سؤالنگراني به 

  
  .مپيشاپيش از همكاري و مشاركت شما سپاسگزاري

  
  متأهل □     مجرد □: تأهلوضعيت .3  مرد □زن □:جنس  .2  ..........سن .1

 : آخرين مدرك تحصيلي .4
  فوق ليسانس و باالتر     □ليسانس      □          

  سال.................. )ركا( سابقه .5

  قراردادي   □رسمي   □: وضعيت استخدام .6

  
 تا كنون در ارتباط با ارزشيابي توصيفي چند ساعت دوره ضمن خدمت گذرانيده ايد؟ .7

       ساعت 100بيش از  □      ساعت 100تا  51بين  □     ساعت 50تا  21بين   □ ساعت   20كمتر از    □

در نظر گرفته  مه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي اهدافينا براي آيين ********
 ؟تحقق يافته است اين اهداف اي، آاكنون به نظر شما .شده است

تا    خير  بلي  نامه  آيين اهداف   رديف
  حدودي

        يادگيري ارتقا يافته - فرايند ياددهي   .8

        تعامل ايجاد شده آموز دانشبين معلم و    .9

        شدهان شناسايي آموز دانش داستعدا   .10



 

 

تا    خير  بلي  نامه  آيين اهداف   رديف
  حدودي

        يافتهان پرورش آموز دانش استعداد   .11

        شدهدر نظر گرفته  آموز دانشعاليق    .12

        رسيدهبه رشد متعادل  آموز دانش   .13

        يافتهرشد  آموز دانششخصيت    .14

        اند شدهاولياء از روند پيشرفت فرزند اگاه    .15

        شدهمشاركت اولياء در امور مدرسه جلب    .16

        شدهتقويت  آموز دانشانگيزه    .17

        شدهشكوفا  آموز دانشخالقيت    .18

        شدهنو اور  آموز دانش   .19

        شدهبه مهارت خود ارزيابي مجهز  آموز دانش   .20

        شدهارتقا به پايه باالتر اطمينان بخش تر    .21

        و تربيتي اصالح شده است آموزشي يها روش   .22

  
  نظر شما چيست؟ بدانيم،آيين نامه  ضعف قطهنچنانچه موارد زير را ***** 

  اصالً  كم  متوسط  زياد  ضعف نقطه
          آموز دانش در بينكاهش رقابت    .23
          آموز دانش در بينكاهش انگيزه    .24
          آموز دانشكاهش روند يادگيري    .25
          به امر يادگيري  آموز دانشكاهش عالقمند نمودن    .26
ان در اختيار معلم قرار آموز دانش )منفي مثبت و(تصوير كاملي از رفتارهاي    .27

  دهد ينم
        

          هد نميدارائه  آموز دانشتصوير روشني از پيشرفت يادگيري    .28
          هد نميدارائه   آموز دانشجسماني   وضعيت ازتصوير روشني    .29
          هد نميدارائه   آموز دانشاجتماعي  يها مهارتتصوير روشني از    .30
          هد نميدارائه   آموز دانشعاطفي   توضعي ازتصوير روشني    .31
          .كند ينمدر فرايند يادگيري كمك  آموز دانش خودآگاهيبه    .32
          كند ينمدر فرايند يادگيري كمك  آموز دانشبه ايجاد احساس  مسئوليت    .33
          كند ينمكمك  آموز دانشبه پرورش اعتماد به نفس    .34
          كند ينمكمك  آموز دانشداد هاي فردي و استع يها تفاوتبه معلم در كشف    .35

  ؟به غير از موارد ذكر شده كدامندآيين نامه  ضعف نقطه ترين مهمبه نظر شما 

1-  



 

 

  نظر شما چيست؟ بدانيم،آيين نامه  اجراي محدوديتچنانچه موارد زير را **** 
  اصالً  كم  متوسط  زياد  محدوديت                               رديف 
       رويه در اجراي ارزشيابي نبود وحدت   .36
       تنوع ابزارها  دليل بهبودن كار ارزشيابي  گير وقت   .37
        ها كالسان در آموز دانشتراكم زياد    .38
       كمبود امكانات و وسايل مورد نياز    .39
       والدين با ارزشيابي توصيفي ناآشنايي   .40
       عدم همكاري والدين با مدرسه    .41
       ج حاصل از ابزارها دشواري تحليل نتاي   .42
       كمبود اطالعات معلمان در رابطه با ارزشيابي توصيفي   .43
       كمبود اطالعات مديران در رابطه با ارزشيابي توصيفي   .44
       كمبود اطالعات مسئوالن آموزش و پرورش در باره  ارزشيابي توصيفي   .45
مستند اطالعات و  به جهت عدم ثبت دقيق و ،اعمال نظر شخصي معلم در ارزشيابي   .46

  انآموز دانششواهد مربوط به وضعيت پيشرفت 
     

       بودن تنظيم پوشه كار  گير وقت   .47
       زمان بر بودن ارائه بازخورد توصيفي براي معلم    .48

  ؟به غير از موارد ذكر شده كدامندآيين نامه  محدوديت ترين مهمبه نظر شما 

1-  
2-  

 ي جاري چند دفعه از مدرسه شما بازديد شده است؟در سال تحصيل منطقهتوسط مسئولين  .49
                    هيچ        يك بار  
            دو بار           سه و بيشتر  

 توسط مسئولين استان در سال تحصيلي جاري چند دفعه از مدرسه شما بازديد شده است؟ .50
     هيچ                    يك بار  
      دو بار              سه و بيشتر  
 شما بازديد شده است؟ مدرسه توسط مسئولين وزارت در سال تحصيلي جاري چند دفعه از  .51

               هيچ             يك بار  
  دو بار                      سه و بيشتر  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

 

  
  
  
  
  

  پرسشنامه ولي
  ولي محترم

  
مورد روش جديد ارزشيابي كه به ارزشيابي توصيفي شهرت يافته  رپرسشنامه حاضر براي اطالع از نظرات شما د

كنيد  چه فكر مي ها را بخوانيد و آن در اينجا سؤاالتي از شما شده است كه تقاضا دارد با دقت آن .تهيه شده است است
وشت فرزندتان گويي شما به سرن دهيم كه نحوه پاسخ به شما اطمينان مي. تر است را عالمت بزنيد به نظرتان نزديك

گويي دقيق به تمامي سئوا الت اين  با پاسخ .شود مستقيماً ارتباطي نداشته و از نتايج آن در يك كار پژوهشي استفاده مي
  .پرسشنامه ما را در انجام اين پژوهش ياري فرماييد

  با تشكر                                                                                                           
  

  نام مدرسه .3  نام منطقه .2  استان .1

  مرد □    زن □:جنس .5  ..........سن .4

  :آخرين مدرك تحصيلي.6
  و باالتر ليسانس فوق     □ليسانس      □

 شود؟ فرزندتان چند سال است كه با روش توصيفي ارزشيابي مي.7
  سال  5 □سال   4  □سال   3 □سال   2  □سال    1□

   پنجم   □   چهارم    □    سوم    □    دوم  □   اول   □ندتان كالس چندم است؟ فرز.8

  
  كنيد در اثر اجراي روش ارزشيابي توصيفي كدام يك از نتايج زير حاصل شده است؟ فكر مي***** 

  كم  متوسط  زياد  موضوع  رديف
        يادگيري فرزندم  بهتر شده است   .9

        كند يمبا معلمش بهتر برخورد فرزندم     .10

        شده استبهتر شناسايي فرزندم   استعداد   .11

        انم دينماجراي اين روش ارزشيابي را مناسب    .12

        ابدي يمبهتر پرورش فرزندم   استعداد   .13

        شده استبيشتر توجه فرزندم  به عالقه    .14



 

 

  كم  متوسط  زياد  موضوع  رديف
        آموزان شناسايي شود ي بهتري براي ارزشيابي دانشها روشبهتر است    .15

        كند يمرشد  بهترفرزندم    .16

        كند يمبهتر رشد فرزندم  شخصيت    .17

        نشده است بر او رده ام داشتهانتظاراتي كه از اين روش ارزشيابي    .18

        شوم يم آگاهبيشتر فرزندم  از وضعيت تحصيلي    .19

        كنند يموالدين بيشتر با مدرسه همكاري    .20

        فرزندم با انگيزه تر شده است   .21

        شده استشتر شكوفا خالقيت فرزندم بي   .22

        خوب نيست كردم يمهم كه فكر  ، آنقدريابيارزشاين روش    .23

        تر شده است نوآورفرزندم    .24

        خود را بيازمايد تواند يمفرزندم بهتر    .25

        تغيير مطلوبي در رفتار فرزندم بعد از اجراي اين روش مشاهده نمي كنم   .26

        درو يمبه كالس باالتر   راحت ترفرزندم    .27

        است  شدهفرزندم بهتر تربيت    .28

  

    



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  با كارشناسان و مديران  دفترچه مصاحبه
  
  
  
  سالم خسته نباشيد •
  مالقات با شما را پيدا كردم خيلي خرسندم افتخار اينكهاز  •
  اميدوارم وقت شما را نگيرم • 
  شته باشم با شما دا )به صورت مصاحبه(با شما  اي دوستانهو يك گپ  •
  تالش من اين است كه با شما بنشينم و صحبت داشته باشم •
  اند البته با تعداد محدودي كه با روش نمونه گيري انتخاب شده•
  راحتي بيان كنيد اين يك فرصتي است كه هم شما بتوانيد از اين طريق نظرات خودتان را به خوب، •
  شود ها به صورت آماري جمع بندي مي شود و داده سي آورده نميو اين را هم گفته باشم كه در اينجا اسمي از ك •
  شود ارايه مي) ربط هاي ذي براي استفاده قسمت(و نتيجه كار به صورت يك گزارش پژوهشي •
  توانيد از آن مطلع شويد و خود شما هم مي•
  شروع كنيم) سؤالي نداريد(فرماييد  حاال اجازه مي•

  مقدمه 
 تحصـيلي  پيشـرفت  ارزشـيابي  نامـه  آيـين  داشـته   مقـرر  پـرورش  و آمـوزش  عـالي  ورايشـ حتماً اطـالع داريـد       

 صــورت بــه تحصــيلي ســال ســه مــدت بــه 88-89 تحصــيلي ســال از را) توصــيفي ارزشــيابي( ابتــدايي دوره تربيتــي و
 آيــين از ارزشــيابي گــزارش ارائــه بــه منــوط آن را قطعــي اجــراي بــراي نهــايي تصــميم اتخــاذو  شــود اجــرا آزمايشــي

  .نموده است مذكور نامه
بــراي انجــام . پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش بــه عهــده گرفتــه اســترا  نامــه آيــينارزشــيابي از ايــن      

و نظــر شــما در نتيجــه گيــري بهتــر، مــا را كمــك   قطعــاً اطالعــات. شــود ايــن كــار از منــابع مختلفــي اســتفاده مــي 
 . مراتب سپاس من را بپذيريد .بنابراين مصاحبه حضوري تشكيل شده است. كند مي

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 اي مقوله و اي رتبه - اي فاصله متفاوت هاي مقياس از توصيفي ارزشيابي در"اين عبارت موافقيد يا مخالف ا ب .1
 ترغيب و تشويق به منجر كه روشن و واضح هاي عبارت با كيفي بازخوردهاي از همچنين نياز، با متناسب
 ) : بنويسيدا اظهارات ايشان ر "لطفاً(؟  چرا "شود مي استفاده شود بيشتر تالش براي آموز دانش
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      ......................................................................................................................................................  

 طول در آموز دانش يادگيري موانع رفعر د توصيفي ارزشيابي  نتايج ازٰ"يا مخالف  موافقيد حد چه تا عبارت اين با .2
  ) :بنويسيدا اظهارات ايشان ر "لطفاً(؟ چرا."شود مي استفاده رييادگي - ياددهي فرايند
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      ......................................................................................................................................................  
 
 
 

در آيين نامه  گانه اين 7اهداف  به ميزان تحقق خواهم اكنون از شما مي.تهدف اس 7آيين نامه داري ****
ترين  به كم 7تا رتبه ...........  .........به بيشترين ميزان تحقق و  1رتبه (مدرسه خود رتبه بدهيد /منطقه/مورد استان 
  )ميزان تحقق

 رديف

رتبه 
تحقق 
اهدا
ف

  

 آيين نامهاهداف 

3.
 

 مكمل مراكز مدرسه، كالس، در يادگيري _ ياددهي فرايند ارتقاء و بهبود اصالح،
 .آموز دانش و معلم بين سازنده و موثر تعامل افزايش طريق از ويژه به آن از خارج و مدرسه



 

 

 رديف

رتبه 
تحقق 
اهدا
ف

  

 آيين نامهاهداف 

4.

 استعدادهاي بر تكيه با آموزان دانش عاليق و ها توانايي استعدادها، پرورش و ييشناسا
 آنان از يك هر برتر

 آموزان دانش شخصيت جانبه همه و متعادل رشد به كمك و توجه.5

6.

 جلب و تربيتي – تحصيلي پيشرفت فرايند از وي اولياء و آموز دانش ساختن آگاه
  آموز انشد عملكرد بهبود در آنان مشاركت

7.

 برتر استعدادهاي پرورش و يادگيري يزهانگ تقويت منظور به مناسب ينهزم ايجاد
 آموزان دانش در يابيخود ارز مهارت ايجاد و نوآوري و خالقيت جمله از آموزان دانش

8.

 ميزان از اطمينان حصول با باالتر يهپا به آموزان دانش ارتقاء مورد در گيري تصميم
 مربوط مقررات چارچوب در تربيتي – زشيآمو اهداف تحقق

 تربيتي -آموزشي يها روش و ها برنامه تقويت و اصالح ارزيابي، براي اطالعات توليد.9

  
  
  

بيان كنيد؟  را به آن اختصاص داديد باالترين رتبه تحققخود را براي هدفي كه ) داليل(اگر ممكن است دليل -  .10
 )وددليل يا داليل گفته شده عيناً نوشته ش(
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................................................................................................................................................................................................................... 

 
 .را به آن اختصاص داديد بيان كنيد ترين رتبه تحقق كمخود را براي هدفي كه ) اليلد(اگر ممكن است دليل  .11

  )دليل يا داليل گفته شده عيناً نوشته شود(
................................................................................................................................................................................................... .

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................... 

باعث تغييرات مثبتي در  نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي آييندر صورتي كه به نظر شما .12
نه تعريف و (و شواهد  فاً  فقط داليللط.  شواهدي را بيان فرماييد داليل و. يادگيري شده است- فرايند ياددهي

 .گفته شده عيناً نوشته شود)تمجيد 

...........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
........ 
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 نامه آيينكنم تا چه اندازه موافقيد؟اين سواالت در مورد  يمبا عباراتي كه برايتان قرائت *******
  .تاس ت تحصيلي و تربيتي دوره ابتداييارزشيابي پيشرف

  سواالت  رديف

ي 
يادخيل
ز

ي   كم  
صالًخيل

ا
  

13.
كشور آموزشي  نظاماندازه در  تا چهكلي  طوربه   راآيين نامه  اجراي اين

  دانيد؟ يم موثر
      

14.
از سوي آموزش و پرورش براي اجراي اين  الزممنابع مالي و امكانات آيا 

  ؟ است هارائه شد نامه آيين
      

15.
تا نامه  آيينبراي اجراي اين گرفته شده در مدارس  به كارنيروي انساني 
  ؟اند كارآمد بودهچه ميزان موثر و 

      

16.
مناطق  آموزان دانشچه اندازه در راستاي نياز هاي  تاآيين نامه  مواد اين

  شده است؟ مختلف تدوين
      

17.
را فراهم كرده  آموزان دانشمندي چه ميزان رضايت تا نامه اجراي اين آيين

  است؟
      

18.
چه اندازه  نامه اجراي اين آييناز  آموزان دانشميزان رضايتمندي اوليا 

  است؟
      

19.
متنوع آموزشي  هاي يوهشچه اندازه در گسترش  تا نامه اجراي اين آيين

  موثر است؟
      

  
  



 

 

  
وزارت آموزش  در خودتان يكي از مسئولين ستادي خواستم عرض كنم  اگر  در پايان به عنوان حسن ختام مي .20

بيشتر در گرفتيد؟  در نظر مينامه  آيين اينو پرورش بوديد براي بهبود وضعيت امور چه تغيير و تحوالتي را در 
  .پيشنهاد بدهيد ،مورد تغييراتي كه در نظر داريد در آيين نامه ايجاد شود

..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................   

  .بگوييد كه ديگر از شما خدا حافظي كنمخواستم يك مقدار راجع به خودتان  اگر موافق باشيد مي
  :...........................................عنوان سمت فعلي شما  .21

  زن مرد     جنس پاسخگو    .22

  دكتري فوق ليسانس   ليسانس     فوق ديپلم    ميزان تحصيالت شما چيست؟ .23

 سال ......................     سابقه كار شما چقدر است؟ .24

 سال...............  د سال داريد؟چن .25

  )نام ببريد (غيره  علوم پايه    علوم انساني      ايد؟ تحصيل كرده اي رشتهدر چه  .26

 ……………… : استان .27

        .……………: منطقه آموزشي  .28

 ............................... نام مدرسه   .29

  : ساعت خاتمه مصاحبه:                         شروع مصاحبه  ساعت:                              اريخ انجام مصاحبه ت
   .موفق و پيروز باشيد با تشكر از اينكه وقتتان را گرفتم،                            

  آيين نامه  ارزيابي مصاحبه كننده از ميزان آشنايي مصاحبه شونده با 
  

    



 

 

 

 دانش آموزان پوشه كار  كاربرگ بررسي 
 

 كند تا تشخيص دهيم آيا  پرسيده شده كه به ما كمك مي سؤاالتيدر اين فرم از شما : ترمهمكار مح
 پوشه كار  محتواي  هچنانچ .تاس هايي ويژگيداراي چه  كنيد اي را كه مشاهده و بررسي مي پوشه كار 

هست را  ويژگيآن  در محلي از فرم كه پيش بيني شده شواهدي كه تاييد كننده ،ان ويژگي را دارا هست
  .بنويسيد
هاي  هاي كه تاييد كننده شاخص دانش آموز به منظور استخراج داده پوشه كار  باز بيني : هدف

  :ابزارهاي استفاده شده براي ارزشيابي توصيفي يادگيري دانش آموزان از طريق بررسي كميت و كيفيت
 اجرا شده  هاي عملكردي آزمون .1

 مشاهدات ثبت شده معلم .2

 شده دانش آموز پروژه هاي اجرا  .3

 باز خورد هاي معلم .4

 بازخورد هاي والدين .5

 هاي دانش آموز  خود سنجي .6

 هاي دانش آموز  همسال سنجي .7

را به ) يا توضيحاتي(و توضيحي  )يا جمالتي( مثالً چنانچه معلمي براي بازخورد دادن به دانش آموز جمله: مثال
به . عيناً درج كنيد جمله راآن  شود در زير شاخص مربوطه مياز شما خواسته . عنوان باز خورد به دانش آموز داده است
 باز خورد را به عنوانآن  مالحظه شد بايد در زير شاخص مربوطه، پوشه كار   عبارت ساده هر جا بازخورد نوشتاري در

يا عبارت تعداد جمله يا عبارتي بيش از يك بار استفاده شده در جلو هر جمله  پوشه كار  چنانچه در كل . شاهد بنويسيد
  .دفعات استفاده شده را بنويسيد

  
 
 
  

  : ...................شهر               : ........................استان .1
  ..............................  مدرسه كامل دختر                      نام  پسرانه             :مدرسه .2
 پنجم   چهارم        سوم             دوم اول          كالس دانش آموز  .3



 

 

 خير بلي      ؟ اي براي دانش آموز تهيه شده است پوشه كار  از ابتداي سال تحصيلي جاري آيا  .4

 :را در جدول زير درج كنيد پوشه كار ي عملكردي اجرا شده  موجود در ها آزمونتعداد *****

  علوم  رياضي  فارسي  آزمونتعداد 
        مهر .5
        آبان .6
        آذر .7
        دي  .8

اين . شود ترين شاخص ارزشيابي توصيفي بازخوردهايي است كه به دانش آموز داده مي دانيد مهم چنانچه مي
اي  پوشه كار شود پس از مرور  در اينجا از شما خواسته مي. بازخوردها داراي اصولي هستند كه الزم است رعايت شوند

  .قضاوت نماييدكه انتخاب شده در هر يك از موارد زير 
  : اصل مربوط به زمان***** 

  زياد بوده  تقريباً زياد بوده  تقريباً اندك بوده  اندك بوده  
          فاصله زماني بين عملكرد و بازخورد .9

 بنويسيد كه قضاوت شما را تاييد كند  پوشه كار شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  اصل مربوط به نوع بازخورد***** 

  ؟وجود دارد پوشه كار آيا اثري از بازخورد هاي زير در 
  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  

            كتبي .10
            نمايشي .11

  
 بنويسيد كه قضاوت شما را  تاييد  كند  پوشه كار شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  
  
  
  



 

 

  :اصل مربوط به مقدار بازخورد***** 
  ؟قضاوت شما در مورد باز خورد هاي معلم چگونه است

دها
خور

 باز
حوه

ن
  

  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  
         . نكات نوشته شده فراتر از عملكرد هستند .12
         .نكات كلي  و با عملكرد نامربوط هستند .13
         خالصه گويي شده است .14
         .تفاصله عملكرد دانش آموز را با اهداف آموزشي توصيف كرده اس .15
         .با تجربه هاي قبلي دانش آموز پيوند برقرار كرده است .16
         .هاي بعدي دانش آموز رهنمود هاي اصالحي داده است براي پيشرفت .17

 را  تاييد  كند بنويسيد كه قضاوت شما  پوشه كار شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  مخاطبان  اصل مربوط به

  ؟اند كدام يك از موارد زير بوده پوشه كار مخاطب باز خوردهاي ثبت شده در 
  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  

            فرد .18
            )كالس(گروه  .19
            گروه-فرد .20

  
 بنويسيد كه قضاوت شما را  تاييد  كند  پوشه كار شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  اصل مربوط به محتواي باز خورد*****    

 ؟كنيد محتواي بازخوردها را چگونه ارزيابي مي

  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  
            .ترين نكات در كار دانش آموز توجه داشته است به مهم .21
            .هاي يادگيري مرتبط است با هدف .22
            .به سطح توانايي دانش آموز اشاره دارد .23
            هاي دانش آموز است ناظر بر پيشرفت .24
            را راهنمايي كردن دانش آموز .25



 

 

  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  
            اند دانش آموز را نهي كرده .26

 بنويسيد كه قضاوت شما را  تاييد  كند  ارپوشه ك شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  )قضاوت( هاي مقايسه اصل مربوط به مالك***** 

  ؟ چيستآموزان  ارزيابي شما از نوع معيار هاي قضاوت معلمان در مورد عملكرد دانش
  اصالً  كم بسيار  كم  متوسط  زياد  عملكرد

            .از پيش تعيين شده ارزيابي شده است هاي مالكبا  .27
            .ارزيابي شده استآموزان  با هنجار يا  نمونه اي از عملكرد دانش .28
            .اش ارزيابي شده است دانش آموز با گذشته .29

  
 بنويسيد كه قضاوت شما را  تاييد  كند  پوشه كار شواهدي از 

...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
  اصل مربوط به نقش و جذابيت بازخورد***** 
  ؟كنيد چگونه ارزيابي مي جذابيتو  نقشبه وسيله معلم بكار رفته است را از نظر  پوشه كار هايي كه در  توصيف

  ها توصيف
  كم  متوسط  زياد

 بسيار
  كم

  اصالً

   ا پيشرفت عملكرد دانش آموز مرتبط بوده است؟تا چه حد ب .30
   تا چه حد با اصالح و بهبود عملكرد دانش آموز مرتبط بوده است؟  .31

   تا چه حد جذاب بوده است؟ .32
بنويسيد كه قضاوت شما را  تاييد  كند  پوشه كار شواهدي از 

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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  )عالمت بزنيد 3 كمترين را
رتبه ميزان 
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5.................................................................................................................................................. 
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  وجود دارد؟ 

      

        فهرست محتوا دارد؟ پوشه كار آيا  .94
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  خير   بلي به طور ناقص  بلي به طور كامل  گويه ها

        محتوا، انتخاب شده است؟ بمناس پوشه كار  آيا ظاهر و نوع  .97

تكميل  هدفمند وبه صورت منطقي  ها برگو نمون  ها فرمآيا  .98
  شده است؟ 
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 چارچوب مصاحبه با معلمان

 
  سالم خسته نباشيد •
  مالقات با شما را پيدا كردم خيلي خرسندم از اينكه افتخار •
  اميدوارم وقت شما را نگيرم • 
  با شما داشته باشم  )به صورت مصاحبه(و يك گپ دوستانه اي با شما  •
  ت كه با شما بنشينم و صحبت داشته باشمتالش من اين اس •
  اند البته با تعداد محدودي كه با روش نمونه گيري انتخاب شده•
  راحتي بيان كنيد اين يك فرصتي است كه هم شما بتوانيد از اين طريق نظرات خودتان را به خوب، •
  شود به صورت آماري جمع بندي مي ها شود و داده و اين را هم گفته باشم كه در اينجا اسمي از كسي آورده نمي •
  شود ارايه مي) ربط هاي ذي براي استفاده قسمت(و نتيجه كار به صورت يك گزارش پژوهشي •
  توانيد از آن مطلع شويد و خود شما هم مي•
  شروع كنيم) سؤالي نداريد(فرماييد  حاال اجازه مي•
 
 
 
 
 

 : منطقه آموزشي                                                                                    2.: استان .1

  نام مدرسه   .3

  : ساعت خاتمه مصاحبه:                         ساعت شروع مصاحبه :                              تاريخ انجام مصاحبه 
 خواستم يك مقدار راجع به خودتان بگوييد  اگر موافق باشيد مي

  زن مرد      جنس پاسخگو.5           :...........................................شما عنوان سمت فعلي  .4

  فوق ليسانس  و باالتر   ليسانس     ديپلم يا فوق ديپلم        ميزان تحصيالت شما چيست؟ .6

 سال             ......................     در است؟سابقه كار شما چق. 8سال                              ...............  چند سال داريد؟ .7

  )دنام ببري(غيره  علوم پايه    علوم انساني      ايد؟ در چه رشته اي تحصيل كرده .9

  
 و تحصــيلي پيشــرفت ارزشــيابي نامــه آيــين داشــته مقــرر پــرورش و آمــوزش عــالي حتمــاً اطــالع داريــد شــوراي

 صــورت بــه تحصــيلي ســال ســه مــدت بــه 88-89 تحصــيلي ســال از را) يتوصــيف ارزشــيابي( ابتــدايي دوره تربيتــي
 آيــين از ارزشــيابي گــزارش ارائــه بــه منــوط قطعــي آن را اجــراي بــراي نهــايي تصــميم شــود و اتخــاذ اجــرا آزمايشــي

  .نموده است مذكور نامه
ي انجـام ايـن   بـرا . نامـه را پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش بـه عهـده گرفتـه اسـت          ارزشيابي از اين آيـين  

. كنـد  و نظـر شـما در نتيجـه گيـري بهتـر، مـا را كمـك مـي         قطعـاً اطالعـات  . شـود  كار از منابع مختلفـي اسـتفاده مـي   
 . مراتب سپاس من را بپذيريد. بنابراين مصاحبه حضوري تشكيل شده است



 

 

آموزان  دانش به عملكرد) كتبي يا نمايشي(ارائه بازخورد توصيفي  "ي ارزشيابي توصيفي ها يژگيويكي از  .10
را  ها مالكاين   د؟يريگ يميي را در نظر ها مالكچه   آموزبه دانش  تانيبازخوردهادر ارائه  اصوالًشما  .تاس"

 0) : بنويسيدا اظهارات ايشان ر(  د؟يده يمچگونه مورد استفاده قرار 
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 مخاطب باز خورد هاي شما در كالس بيشتر كدام است؟ چرا؟. 11......... 
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را آموزان  ما دانشش. تپيشنهاد شده اسآموزان  دانش خود سنجيكه شيوه هاي مختلفي براي  ميدان يم*****

 ) درتبه بدهي  4الي   1بيشترين فراواني را با  (؟ ديكن يمبه استفاده از كدام روش خود سنجي تشويق  بيشتر

  
رتبه  

  شيوه استفاده   استفاده

  ارزيابي و وارسي عملكرد خود .12  
  پرسش از خود .13  

جمع بندي و خالصه كردن  .14  
  ها آموخته

با همكاري  پوشه كار بررسي  .15  
  معلم

  )با ذكر عنوان(موارد ساير  .16  



 

 

  داليل استفاده بيشتر را ذكر كنيد
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شما از  .دوجود دار آموزمعلم و يا ولي دانش به  سنجي همسالي مختلفي براي ها روشكه  ميدان يم*******

با ا ورد ديگر رم ؟راچ) درتبه بدهي  3الي   1بيشترين فراواني را با  (؟ ديكن يماستفاده ر بيشت كدام روش همسال سنجي
 .دليل ذكر كنند

  

ترتيب 
  ي استفاده همسال سنجي شيوه  استفاده

  )چك ليست(فهرست وارسي .14  
  جمالت ناقص .15
  توصيف كامل عملكرد.16
  )با ذكر عنوان(ساير .17

  داليل استفاده بيشتر را ذكر كنيد
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............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
اظهارات ( د؟يا كرده آموزان استفاده دانش يادگيري موانعدر رفع  توصيفي ارزشيابيج نتاي تا كنون چگونه از. 18 .........

  ) :بنويسيدا ايشان ر
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  . 19چرا؟ د؟يا كرده  استفاده به ترتيب  بيشتري زير را ها آزموناز كداميك آموزان  شما در ارزشيابي دانش

   كاغذي -آزمون مدادي 

  آزمون شناسايي  
   آزمون شبيه سازي شده  

     آزمون نمونه كار  
  

  چرا بيشتر توضيح دهيد       
...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
......... 

  
 ؟ توضيح دهيدديدان يمدستاورد ارزشيابي توصيفي را چه  نيتر مهم  .10
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؟ اگر بلي در باره اين فرزندانشان مشكلي داريد عملكرد بهبود درآموزان  آيا در جلب مشاركت  اولياي دانش .11
  .مشكالت توضيح دهيد
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 ؟ با دليل ذكر كنيدديدان يمي توصيفي را چه ارزشيابآيين نامه  محدوديت اجراي نيتر مهم. 21
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چيست؟ توضيح آيين نامه  نقطه ضعف نيتر مهمه نظر شما ب. ديا كرده مطالعهرا آيين نامه  اگر تا كنون .22
 دهيد
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گانه  به ترتيب  7كدام يك از اهداف آيين نامه  ه نظر شما با اجراي اينب. تهدف اس 7آيين نامه داراي ****

مدرسه /منطقه/در مورد استان آيين نامه  گانه اين 7به ميزان تحقق اهداف  خواهم اكنون از شما مي ؟محقق شده است
  )به كمترين ميزان تحقق 7تا رتبه ....................  تحقق و به بيشترين ميزان  1رتبه (خود رتبه بدهيد 

 رديف

رتبه 
تحقق 
اهداف
  

 اهداف آيين نامه

 23

 مدرسه مكمل مراكز مدرسه، كالس، در يادگيري _ ياددهي فرايند ارتقاء و بهبود اصالح،
 .آموز نشدا و معلم بين سازنده و موثر تعامل افزايش طريق از ويژه به آن از خارج و

24
 استعدادهاي بر تكيه با آموزان دانش عاليق و ها توانايي استعدادها، پرورش و شناسايي 

 آنان از يك هر برتر

 آموزان دانش شخصيتجانبه  همه و متعادل رشد به كمك و توجه 5

26
 جلب و تربيتي – تحصيلي پيشرفت فرايند از وي اولياء و آموز دانش ساختن آگاه 

  آموز دانش عملكرد بهبود در آنان مشاركت



 

 

 رديف

رتبه 
تحقق 
اهداف
  

 اهداف آيين نامه
27

 برتر استعدادهاي پرورش و يادگيري يزهانگ تقويت منظور به مناسب ينهزم ايجاد 
 آموزان دانش در يابيخود ارز مهارت ايجاد و نوآوري و خالقيت جمله از آموزان دانش

28
 تحقق ميزان از ناناطمي حصول با باالتر يهپا به آموزان دانش ارتقاء مورد در گيري تصميم 

 مربوط مقررات چارچوب در تربيتي – آموزشي اهداف

29
 تربيتي -آموزشي يها روش وها  برنامه تقويت و اصالح ارزيابي، براي اطالعات توليد 

  
دليل يا (بيان كنيد؟  را به آن اختصاص داديد باالترين رتبه تحققخود را براي هدفي كه ) داليل(دليل  لطفاً– .30

  )ته شده عيناً نوشته شودداليل گف
............................................................................................................................. ........................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................
........ 

دليل يا ( .را به آن اختصاص داديد بيان كنيد كمترين رتبه تحققخود را براي هدفي كه ) داليل(دليل  طفاًل .31
  )داليل گفته شده عيناً نوشته شود

............................................................................................................................... .....................................................................
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................................................................. ..........................................................................................  

باعث تغييرات مثبتي در  نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي آييندر صورتي كه به نظر شما  .32
 صرفاًنه (و شواهد  فقط داليل لطفاً. شواهدي را بيان فرماييد داليل و. يادگيري شده است-فرايند ياددهي

 .ته شده عيناً نوشته شودگف) تعريف و تمجيد



...........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................
........

...........................................................................................................................................................................................................
........
وزارت آموزش و  اگر خودتان يكي از مسئولين ستادي در خواستم عرض كنم در پايان به عنوان حسن ختام مي .33

بيشتر در گرفتيد؟  نامه در نظر مي آيين پرورش بوديد براي بهبود وضعيت امور چه تغيير و تحوالتي را در اين
  .تغييراتي كه در نظر داريد در آيين نامه ايجاد شود، پيشنهاد بدهيد مورد
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 .موفق و پيروز باشيد با تشكر از اينكه وقتتان را گرفتم، 

آيين نامه  ارزيابي مصاحبه كننده از ميزان آشنايي مصاحبه شونده با 
..................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
........  

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.
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