
 
 

استاد مربوطه: خانم دکتر پوران خروشی                                            ارزشیابی کیفی توصیفی دوره ابتدایی :درس    

 گرد آورندگان:

 هدی موسوی "

                                                        "اسرین قادری

موجود در این حوزه) مفهوم آزمودن، سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی(فصل اول: تعریف کلیات شامل: مفاهیم اصلی    

 فصل دوم: ارزشیابی کیفی توصیفی که به طور خاص در مدارس ابتدایی قابل اجراست و بحث چرایی و چیستی آن(

مورد نیاز است که در  فصل سوم: چگونگی ارزشیابی کیفی و توصیفی و اینکه چه ساز و کارها و ابزارهایی برای اجرای آن در مدرسه

ها را به کار ببندد.آموز باید آنارتباط با کار با دانش  

کند.آموزان انجام شده و معلم برای ارتقای فراگیرانش تحلیل، تفسیر و داوری میفصل چهارم: اطالعاتی که پیرامون یادگیری دانش  

ری(های یادگیمنابع این درس: علی اکبر سیف)سنجش فرآیندها و فرآورده  

 دکتر حسنی)راهنمای ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره دبستان(

رستگار)ارزشیابی در خدمت آموزش( طاهره -طاهره رستگار)ارزشیابی توصیفی یعنی بازخورد مؤثر(  

شود.فعالیت فراگیر: یعنی فعالیتی که منجر به یادگیری می  

گیرد.اهداف یادگیری تا نتایج یادگیری را در بر میای است که پیامدها از سیستم نظام ارزشیابی توصیفی به گونه  

"مفاهیم آزمودن، آزمون، سنجش، اندازه گیری  "فصل اول: کلیات  

 کنید؟گیری مییادگیری فراکیران خود را چگونه اندازه 

 کنید؟ آزمودن یا سنجش؟ای استفاده میاز چه شیوه 

  است؟ آزمودن یا سنجش؟ دالیل خود را بیان کنید.برای ارزشیابی یادگیری فراگیران کدام شیوه کاملتر 

 

خاص  ی)به آگاهی در زمینهتربیتی -های روانیگیویژحداقل یکی از  گیریآزمودن: یک فرآیند استفاده از آزمون برای اندازه

دن شود آزمومی گیری صرفا با استفاده از آزمون انجامگویند(؛ بنابراین وقتی که اندازههای روانی تربیتی میویژگیخود 

 گیرد.صورت می



 
 

 رود و نوعیپذیرد یعنی آزمونی به کار میگیری است یعنی هر وقت آزمودن صورت میاندازه گیری: آزمون یک وسیلهاندازه

 گیری لزوما آزمون نیست.اندازهشود اما هر نوع گیری انجام میاندازه

تواند به جای آزمون یا عالوه بر آزمون، ابزارهای تر که میگستردههای بیشتر و گیری است با قابلیتنوعی اندازهسنجش: 

تر از آزمودن است. در مدارس ما، با توجه گویند سنجش وسیعدیگری هم به کار گرفته شود و به همین دلیل است که می

نچه که فرد آموخته شود چرا که یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد)به آبه وسعت سنجش؛ از آن بیشتر استفاده می

شود( است. سنجش شامل استفاده از فنون مختلف است و تآکید زیادی بر مشاهده عملکرد کند گفته میو از ان استفاده می

ی روانشناسی بالینی و آ.پ دهد. سنجش در دورهبینی عملکرد را به معلم میگری و پیشدارد. این مشاهده دو قدرت تحلیل

آموزان ی دانشی کاملی از اطالعات که توسط معلمان  دربارهی آ.پ اصطالح سنجش به مجموعهر حوزهبسیار کاربرد دارد. د

 کند.شوند، اشاره میبندی میآوری و دستههایش جمعو کالس

غیررسمی) در  -2کند و آموزش تعیین میرسمی)از طریق وظایف و تکالیفی که معلم برای دانش -1سنجش به دو حالت:

 یرد.گانمان حتی در زنگ تفریح، مراسم صبحگاهی، زنگ نماز و ......( صورت میآموزکنیم  با دانشادی که زندگی میشرایط ع

 

 های قدیم و جدید سنجش:های نظری روشپایگاه

 گرایی در مورد یادگیری چیست؟گرایی و ساختنهای یادگیری رفتارگرایی، شناختدیدگاه نظریه 

  سنجش یادگیری به چه نکاتی تآکید دارند؟این رویکردها در مورد 

 .نظر خود را با ذکر دلیل بیان کنید 

 رفتارگرایی و نگاهش به یادگیری:

های کوچک و اهداف جزئی است. مثال در بحث فارسی اگر بخواهیم خواندن را تقویت کنیم نگاه رفتارگرایان به صورت گام

های شفاهی و کتبی اساس نگاه رفتارگرایان ی کوچک متکی است. آزمونهانگاه جدا جدا است. سنجش از یادگیری هم بر گام

 است.

 گرایی:گرایی و سازندهیادگیری در دو رویکرد شناخت

یادگیری به عملکرد یادگیرنده بستگی دارد. این عملکرد رفتارهای پیچیده  و دارای توالی هستند که باهم توانستند منجر به 

رد. به گیاین دو دیدگاه یادگیرنده فعال است و این فعال بودن از فرآیندهای ذهنی او شکل میدر عملکرد یادگیرنده شوند. 

ا به هگرایی به تفکر و اندیشیدن یادگیرنده تآکید دارند. در این رویکردها آزمونگرایی و سازندهعبارتی رویکردهای شناخت

 نجام گیرد.ند و باید سنجش ااین کار برآیی توانند از عهدهتنهایی نمی

 



 
 

 

 

 گرایی:گرایی و ساختنرویکردهای شناخت بندی دیدگاهجمع

ا هها دو قطب کامال متمایز نیستندو بصورت مکمل هم هستند.آناگر به صورت پیوستار به این دو دیدگاه نگاه کنیم؛ این

تواند به جای آزمون به کار رود یا عالوه بر آزمون از ابزارهای دیگر استفاده کند. کنند و لیکن سنجش میآزمودن را نفی نمی

 کند. ما بایدبخش نیست و نیاز معلمان را برطرف نمی( نگاه تنها به آزمون یا سنجش رضایت2222عقیده لین و گرانالند)به 

 ابی از فراگیر مفید واقع شود.گیری به کار ببریم تا برای ارزشیهای اندازهی متنوعی از شیوهمجموعه

 تآثیر سنجش بر آموزش و یادگیری دانش آموزان:

 های یادگیری دانش آموزان چه تآثیری دارد؟های معلم و تالشگیری بر فعالیتهای سنجش و اندازهشیوه 

 گذارد؟آیا شیوه آموزش معلم بر سنجش یادگیری تآثیر دارد؟ یا شیوه سنجش بر آموزش تآثیر می 

 "سنجش متآثر از آموزش "

 

 

  

کند و در نهایت از یادگیری فراگیر های آموزش را تدوین میکند و بر اساس آن شیوهریز اهدافی را تعیین میدر این شیوه برنامه

 دهد.سنجش انجام می

 "آموزش متآثر از سنجش" 

 

 

 

 

 سنجش آموزش برنامه درسی

 آموزش برنامه درسی

 

 سنجش

 



 
 

کند. همزمان با جش هم توجه میهای سنها، همزمان به شیوهگذاری محتوا و آموزشریز درسی با هدفدر این شیوه ارزشیابی برنامه

جش کند. این آموزش مبتنی بر سنگذاری، به اینکه یادگیرنده چه چیزهایی را باید یاد بگیرد تا برای اوکاربردی باشد، توجه میهدف

 ت.و متآثر از سنجش اس

 سنجش برای یادگیری در مقابل سنجش از یادگیری:

 سنجش برای یادگیری به چه معناست؟ 

 سنجش از یادگیری به چه معناست؟ 

 های سنجش متناسب با اهداف به بینی کنند یا شیوهآموزان پیشآیا معلمان باید اهداف یادگیری متنوع و مهم  برای دانش

 کار گیرند؟

پذیرد و اطالعات حاصل از آن برای رفع نواقص شود که به طور مرتب صورت میسنجشی گفته میسنجش برای یادگیری؟ به 

 گیرد) با فرآیند یادگیری سر و کار داریم (.آموزان و اشکاالت آموزش معلم مورد استفاده مییادگیری دانش

 گذارد) با نتایج وبا یکدیگر در اختیار معلم میآموزان ی دانشگذاری و مقایسهی نمرهسنجش از یادگیری؟ صرفا اطالعاتی درباره

 پایان یادگیری سر و کار دارد (.

تواند مشخص میگیر بدهد، معلم در طراحی آموزشی می تواند بازخوردهای مفید در رابطه با فرا ←اهمیت سنجش برای یادگیری

ت تواند فراگیرش را در مسیر پیشرفت رشد و هدایخوبی میبرای یادگیری فراگیرانش در نظر بگیرد  ودر نهایت به کند چه معیارهایی 

های تواند هدفدر این نوع سنجش) سنجش برای یادگیری ( اهمیت دارد، معلم می فرآیند یادگیری دانش آموزکند. چون 

 ها را مورد استفاده قرار دهد.های سنجش متناسب با آن هدفیادگیری متنوع  و مهم انتخاب کند و هم روش

 شیابی پیشرفت تحصیلی:ارز

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به چه معناست؟ 

 گرا چه معنایی دارد؟از نظر معلمان سنت 

 های جدید سنجش به چه معناست؟از نظر دیدگاه 

پندارند؛ به خصوص به امتحانات پایان سال تحصیلی اعتقاد میت تحصیلی را معادل امتحان گرفتن گرا: پیشرفدیدگاه معلمان سنت

 آموز است.ی پیشرفت دانشدهندهگویند نشانعمیقی دارند و می

خواهد از های یادگیری فراگیرش است و میکند. معلم به دنبال ارزشی ارزش خیلی توجه میدیدگاه معلمان جدید: به کلید واژه

 آموز را همراهی کند.شود دانشها داوری و قضاوت کند و این مسیر باعث میاین ارزش

 



 
 

 بندی بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:جمع 

 آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات است.که یک فرآیند نظامدار برای جمع ( ارزشیابی را اینگونه تعریف کرده 1991گی)

 ؟اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی؟؟تحقق یافتهدرسی در برنامههای موردنظر به این منظور که تعیین شود آیا هدف

 گوییم.به این تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می

( از دیدگاه گی نقد کرده و گفته بررسی میزان تحقق اهداف کافی نیست بلکه باید روند یادگیری نیز مورد توجه قرار 1991حسنی)

رد و های آموزشی مورد استفاده قرار گیگیریها باید در بهبود جریان یادگیری و تصمیمحسنی معتقد است که نتایج ارزشیابی گیرد.

بی، عنصر بازخورد و توجه به چگونگی تحقق اهداف لحاظ نشده و اگر به تعریف فوق اضافه شود، یادآور شده در تعریف گی از ارزشیا

 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کامل خواهد شد.

 تحصیلی: ی دکتر حسنی برای ارزشیابی پیشرفتی در نظر گرفته شدهمؤلفه 5

 های تحقق آنشناخت اهداف، انتظارات آموزشی و نشانه .1

 جمع آوری اطالعات .2

 تحلیل و تفسیر اطالعات) داوری ( .9

 گیریتصمیم .4

 بازخورد .1

باره که  گیری در اینهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیمی نتایج با هدفارزشیابی؟ سنجش عملکرد فراگیر و مقایسه

 به بازده مطلوب انجامیده است یا خیر؟آموزان یا دانشجویان های یادگیری دانشآموزشی معلم و کوششهای آیا فعالیت

 فصل دوم: ارزشیابی کیفی توصیفی) چرایی و چیستی(

 شدید؟دوران ابتدایی خود را به یاد بیاورید و بگویید که چگونه ارزشیابی می 

 شوند؟ارزشیابی می آموزان چگونهدر حال حاضر در مدارس ابتدایی دانش 

 .از نظر شما کدام شیوه مطلوب است؟ با دوستان خود بحث و گفتگو کنید 

از ارزشیابی  ایریزی آموزشی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی:) شیوهتعریف سازمان پژوهش و برنامه← ارزشیابی کیفی توصیفی؟ 

با  ،ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیریناخت دقیق و همه جانبهتحصیلی تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند برای ش

 -های عملکردی { و مشاهدات در طول فرآیند یاددهیها} با تآکید بر آزمونهای متناسب مانند: آزموناستفاده از ابزارها و روش

کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای یادگیری و ....... به دست می آید، تا بر اساس آن بازخوردهای توصیفی موردنیاز برای 

 آموز، معلم و اولیا حاصل شود(.روانی و عاطفی مطلوب برای دانش



 
 

 دو موضوع مورد توجه معلم در ارزشیابی کیفی توصیفی:

 های یادگیری به درستی در کالس جریان یابد.عالیترآیند یادگیری بهبود پیدا کند و فف -1

های تحقق تدریجی ها، نشانهها و تالشبه این معنی که آیا در فرایند و در حین کوششپیامد یادگیری مورد توجه است؛  -2

 شود؟پیامدهای یادگیری مالحضه می

 

 

 عناصر مفهومی ارزشیابی کیفی توصیفی

 

  

 

 

 

 ارزشیابی کیفی توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

آوری اطالعات جمع

کیفی به کمک 

 ابزارهای مناسب

توجه الزم به  فرآیند و 

 پیامد

تعاملی معلم و نقش 

آموز به طور دانش

 عامل و فعال

 تحلیل کیفی

بینی چگونگی پیش

فرآیند یادگگیری و 

 بهبود آن

دادن بازخورد کیفی و 

 توصیفی



 
 

 

 

 ی ارزشیابی در ارزشیابی کیفی توصیفیگانهارتباط رویکردهای سه

 

 

 

 

 

 کنند.پوشانی دارند و تلفیقی عمل میو باهم هم شوند و منفک نیستند این سه از هم جدا نمی

یادگیری و معلم،  -آموز در طول دوران یاددهیهمچون سنجش برای یادگیری، یعنی پیشرفت دانش ارزشیابی برای یادگیری

 دهد.انتهای کالس سوق نمییادگیری را به 

گیرد و پیامدها و نتایج یادگیری برای معلم مهم است همچون سنجش از یادگیری، پایان کار را نادیده نمی ارزشیابی از یادگیری

 شود.و لحاظ می

 اموز به عنوان عامل است.سنجی دانشهای خودسنجی و همسالاستفاده از روش ی یادگیریارزشیابی به مثابه

ه خواهد کآموزان است که تفکر مراقبتی و خیر اندیشانه میی معلم در کالس از نوع حمایت از رشد یادگیری دانشارزشیابانه عمل

ق آموز پویاتر شود به نوعی اخالکند مسیر یادگیری دانشی فراگیر شود. زمانی که معلم تالش میباعث رشد و پیشرفت همه جانبه

آموز است و الزم است که معلم به دانش در همین راستا، این مراقبت و حمایت ناشی از احترام گذاشتن زند.اش را دامن میایحرفه

 آموزانش نداشته باشد.آمیز به دانشآموزان برقرار کند و نگاه سنتی و تحکمی و تخریبارتباط انسانی با دانش

 چرایی ارزشیابی کیفی توصیفی؟؟؟

 چرا ارزشیابی سنتی تغییر کرد؟ 

 ی کیفی توصیفی جایگزین شد؟ا ارزشیابی به شیوهچر 

 .در مورد ضرورت و اهمیت هر کدام با دوستانتان بحث و گفتگو کنید 

 

 برایارزشیابی 

ارزشیابی به  یادگیری

 مثابه یادگیری

ارزشیابی از 

 یادگیری



 
 

 ی ابتدایی:ضرورت تغییر رویکرد ارزشیابی سنتی در دوره

 ی رویکرد سنتی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وجود داشت که نقدهایی را به آن وارد نمود. از جمله: مسائل و مشکالتی در زمینه

آموز و دیگر اجزای نظام آموزشی  برای کسب نمره و فراموش شدن یا کم اهمیت شدن ماهیت عمل فشار شدید به دانش -1

 ."یادگیری  "آموز یعنی مدرسه رفتن دانش

ا آموزان ری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشکه نحوه "محوری حافظه "عمدتا به سطح محدود شدن یادگیری در مدرسه  -2

 ی ارزشیابی بود.ثیر همین شیوهتآکرد. جریان تدریس هم تحتبه سمت انباشت حافظه  و محتوای کتاب ترغیب می

 زد. اموز را بر هم میوانی دانششد و بهداشت راموز تحمیل میآموزان که بر دانشایجاد اضطراب و فشار روانی در دانش -9

های آسمان و ....... ( چون در برخی دروس) علوم،  هدیهی ابتدایی های درسی دورهتغییر برنامهبا  02ی در دهه -4

ما ا کردندی جدید ارزشیابی میهای درسی کردند، بنابراین باید به شیوهرویکردهای جدید سنجش و آموزش را وارد کتاب

 ی ارزشیابی تغییر نکرد و همان آزمون محوری بود.ها، آیینامهر در آموزش و کتاببا وجود تغیی

ابی با ی ارزشیاسناد باالدستی آموزش کشور بود که در مبانی نظری و عملیاتی تغییر کرده بودند اما شیوه ،ترضرورت مهم -1

 محور بود.اما کمی و آزمونشد این اسناد تحولی، همسو نبود. باید ارزشیابی به صورت کیفی انجام می

 توصیفی: -اهداف اصلی ارزشیابی کیفی

 سطوح باالیگیرد و آموز صورت میی فرآیندهای ذهنی دانشیادگیری: یادگیری در حوزه -بهبود کیفیت فرآیند یاددهی -1

-دانش بهبود یادگیریی شناختی مدنظر است. تآکیدش از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی در راه در حیطهیادگیری 

ها برای بهبود یادگیری شود  و بازخوردهایی بین آنآموز و معلم میآموزان است. این تغییر رویکرد باعث تعامل دانش

 آموزان در محیط یادگیری است.گیرد. در این فرآیند معلم حامی دانشصورت می

آموز درگیر ایجاد شد و دانشآمیز بود و ارزشیابی کیفی صدمی و رقابت 21ای آموز: نگاه نظام نمرهبهداشت روانی دانش -2

 های روانی جلوگیری شد.گذاری و ارزشیابی پایانی با کاهش رقابت، از آسیبفعالیت شد و با حذف نظام نمره

 چیستی ارزشیابی کیفی توصیفی؟

 ی توصیفی؟ی کیفی؟ چرا واژهچرا واژه

های ها و مکاناطالعات ابزارهای زیادی داریم مثل مصاحبه، مشاهده در زمانآوری ی جمععلت نامگذاری کیفی: در مرحله

 کنیم.مختلف که در موقع تحلیل و تفسیر اطالعات ما با همین ابزارهای کیفی اطالعات را تحلیل و تفسیر می

یفی ورت بازخوردهای توصصشود و باید بهی توصیفی؟ با تحلیل و تفسیر اطالعات میزان یادگیری فراگیر مشخص میعلت واژه

 اش کمک کنیم و بازخوردها در قالب توصیف ارائه خواهند شد.فرایندی  و پایانی ارائه کنیم تا بتوانیم به بهبود یادگیری



 
 

 های ارزشیابی کیفی توصیفی:ویژگی

 ع ترتیبیکیفی از نومقیاس بنابراین به جای مقیاس کمی، تغییر کرده  کیفیو از کمی به  تکوینیارزشیابی از پایانی به 

جهت گیری اصالحی و درمانی  شود و نمره نداریم. قصد ارزشیابی کیفی، پویایی و توانمند کردن دانش آموز است.استفاده می

، زنندآموز را محک میتوانند اعتبار اطالعات را باال ببرند و چون از منظرهای مختلف پیشرفت دانشدارد، ابزارها متنوعند و می

-گیرد  و تنها از طریق امتحان، یادگیری دانشتر خواهد بود تا معلمی که انبوهی امتحان میداوری عادالنه و درست قضاوت و

گیرد بلکه به دنبال کیفیت یادگیری است. کارنامه در نگر ندارد و فقط خألها را اندازه نمیکند و نگاه کمیآموز را ارزشیابی می

 شود.است و توصیفی از یادگیری فراگیر ارائه می این سیستم، گزارش پیشرفت تحصیلی

 چگونگی ارزشیابی کیفی توصیفی؟

آموز است تا آرامش مالک ارزشیابی کیفی توصیفی است. در این مسیر معلم همسفر دانش ،ارزشیابی برای یادگیری بهتر

 آموز بر هم نخورد.دانش

 نیازهای تغییر در رویکرد ارزشیابی تحصیلی در کالس؟پیش

را های تدریس سنتی فاصله بگیرند چیادگیری) که باید  از رفتارگرایی و شیوه _تغییر طرز تفکر معلم در فرآیند یاددهی -1

گر. در شیوه ی ارزشیابی برای یادگیری  و در فرآیند کار، و باید فعال باشد و معلم تسهیل آموز نباید منفعل باشدکه  دانش

کارساز نیست و معلم باید از الگوهای روش نوین) حل مسئله، پروژه ای، آزمایشگاهی و الگوی تدریس سنتی) سخنرانی ( 

 ........ ( استفاده کند.

 ایجاد فضای اخالقی در کالس درس -2

 ی رهبری در کالس درستغییر شیوه -9

 آماده نمودن و توجیه والدین -4

 یادگیری از نظر یوسنکو:

ی های جدید بر پایهآورد. مفهوملی (  وجود دارد که به کالس درس میهایی از قبل) تجارب قبآموز دانشدر ذهن دانش

 شود.مفاهیم قبلی ذهنی ساخته می

 آموز محور یادگیری است، فعال است و یادگیری تداوم بیشتری دارد.در سیستم ارزشیابی کیفی توصیفی، دانش

د. آری، تنها راه یادگیری به خاطر سپردن نیست که سیستم آ.پ دچار باورهای رایجی است که باید مورد بازبینی قرار بگیر

کنیم که این دیدگاه نادرست است و باید تغییر دهیم و در پایان ارزشیابی میگویند اول درس میهنوز هم بعضی معلمین می



 
 

اغذی ک -های مدادآموز است برای یادگیری باکیفیت مناسب نیست و آزمونهای بیرونی دانشکه از انگیزه کند. جوایز و پاداش 

 تنها راه ارزشیابی نیست.

 

 

 

 " در پناه حق"

 

 

 

 

 

 


