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سپاسنامه

ای پروردگار عالم به من لطف کن همانطور که می فهمم ،فهمیده شوم..

همان طور که دوست دارم، دوست داشته شوم..

دراثر بخشیدن است که بخشیده می شوم

در سوختن خود است که در زندگی جاودان متولد می شوم.

ای خدایم به من لطف کن که بتوانم مشعل دار و راهنمای آنانی باشم که به 

ودیعه نزد من سپردی تا به سرمنزل مقصود کنارشان باشم.

ارادت پیشکش مادر  از عشق و  ناچیز و حقیر همراه دنیایی  این تحفه ی 

و پدرعزیزم و تقدیم به پشتیبان بی مدعا برادران بزرگوارم .هزاران هزار 

گلبوته ی محبت تقدیم به همراه زندگیم و و دوستان بی مدعایم که مرا 

در جای جای این وادی حمایت کردند.

و در نهایت به عنوان عضوی از جامعه ی باشکوه فرهنگیان برخود می بالم که با 

عنایت و الطاف حضرت دوست توانستم بسیار ناچیز از رسالت سنگین خویش 

را ادا نمایم و این اثررا صمیمانه به جامعه ی فرهنگیان تقدیم می کنم....

مریمجاننثاراحمدی 
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مقدمه
نمره،  حذف  طرح  یا  کیفی  ارزشیابی  به  مشهور  توصیفی  ارزشیابی  طرح 
تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش  ایران 
است.  این طرح به صورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و 
ارزشیابی شد. گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری  
این ارزشیابی بوده بالفاصله منتشر گردید )محمد حسن مقنی زاده،1381(. 
است.  داشته  ادامه  بعد  تحصیلی  سال  چهار  در  طرح  این  آزمایشی  اجرای 
هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر 
کردن دانش آموز و محک زدن او با معیار آنچه »نمی داند« فرهنگ موفقّیت 
بر فضای کالس  ارزشیابی  و  آموزش  در  کاربرد روش صحیح  با  را می توان 
غالب کرد اّطالعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز باید 
به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز درکجا قرار دارد و من برای 
پیشرفت او چه می توانم بکنم؟ نه  اینکه معلم نتیجه گیری کند که مثاًل این  

دانش آموز زیرحد متوسط یا کند ذهن یا تیزهوش است. 
یا  ارزشیابی کیفی  این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا در  در 
این  با   که  را  همکارانی  بتوانیم  تا  کرده ایم  تالش  و  باشیم  داشته  توصیفی 
ارزشیابی آشنایی ندارند و یا ابزار و روش ها را نمی دانند تا حّدی یاری دهیم. 
اهمّیت  و  اعتبار  و  اهداف آن  و  ارزشیابی  ابتدا در خصوص  این مباحث  در 
ارزشیابی سخن به میان آمده دسته بندی ارزشیابی ها را داریم و با توجه به 
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اهمیت ارزشیابی تکوینی و ارتباط داشتن این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی 
سعی شده تا اهداف و اهمّیت ارتباط آن بیان شود. بعد از این موارد به بررسی 
ارزشیابی کّمی و کیفی و تفاوت آنها و ارزشیابی توصیفی و کاربرد وابزارهای 
ابزارها و  از  استفاده  آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی 

نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده است.
امروزه نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزیابی هستیم که به هر دانش آموز 
به دیده ی حرمت نگاه کند. موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از 
آزمون های سنتی نشان دهد. پس آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضح و 
سه بعدی از رشد مهارت ها، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموز بدهد قابل 
دفاع می باشد. برخالف ارزشیابی کمی که با داده های کمی  و ریاضی و عدد و 
ارقام سروکار دارد و از قضاوت برخوردار است. باید دانست که کیفیت یک امر 
نسبی است و انعطاف پذیر می باشد و به طور کلّی می توان گفت که کیفیت 
مقطعی نیست بلکه اندیشه ای مستمر است و بر اساس تالش و فعالّیت فرد 
انجام می گیرد. اما باید این مطلب را مدنظر داشت که ارزشیابی کّمی برای 
عموم قابل فهم تر و مفیدتر است و اما ارزیابی کیفی تخصصی تر بوده و مهارت 
و کلمات  از مفاهیم  بیشتر  و  دارد  بکارگیری الزم  برای  بیشتری  آموزش  و 
کلیدی، ارزش گذاری وقضاوت برخوردار است. و همچنین این دو ارزیابی از 
نظر ابزارهای جمع آوری داده ها نیز با هم فرق دارند: ابزار جمع آوری داده های 
کمی  معموالً آزمون های عینی یا استاندارد با پاسخ های از قبل تعیین شده 
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و  پرسشنامه ها  ذهنی،  ابزارهای  توان  می  را  کیفی  ارزیابی  ابزار  اما  است. 
نگرش سنج ها، روش های مصاحبه ای، مشاهده ای، واقعه نگاری و گزارش های 

روزانه و.....می باشد. به عنوان مثال: 
تعداد پرسش های فراگیران در کالس = کمی اما نوع پرسش های فراگیران در 
کالس= کیفی است یا حجم هر پرسش و پاسخ آن= ّکمی  است، نوع آوری و 

تازگی پرسش= کیفی است.
ارزشیابی توصیفی یا کمی را می توان آموزش بدون نمره دانست و به جای 
تأکید بر ارزشیابی های پایانی باید بر ارزشیابی تکوینی )مستمر( تأکید داشت 
در واقع ارزشیابی توصیفی به توصیف ارزشیابی های گوناگون که به شیوه های 

متنوع از  دانش آموز به عمل آورده ایم می پردازد.
متأسفانه فرآیند سنجش و ارزشیابی در کشور ما، مطابق عرف، فقط شامل 
ارزیابی مجموعی یا نهایی است که در پایان دوره آموزشی به منظور تشخیص 
پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی صورت می گیرد. در این روش، تمامی  تالش 
معلم، دانش آموز، والدین و کل نظام آموزشی معطوف به آزمون های نهایی و 
نمره آن هاست و ماحصل همه زحمت ها در یک عدد یک یا دو رقمی خالصه 
می شود. این نمره، نه تنها مالک قضاوت وتصمیم گیری درخصوص دانش آموز 
است،بلکه به نوعی ارزشیابی از عملکرد معلم، مربی، مدیر و والدین و نظام 

آموزشی، تلقی می شود.
نبوده،  دقیق  تصمیم گیری ها  گونه  این  از  حاصل  نتایج  که  نیست  تردیدی 
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ممکن است عواقب ناگواری به همراه داشته باشد؛ به عبارت دیگر به جای 
آنکه نظام ارزشیابی و اندازه گیری در خدمت آموزش و رشد و توسعه دانش 
نظام  یادگیری در خدمت  و  فرآیند تدریس  قرار گیرد،  فراگیران و معلمان 
و   نظام  مورد عملکرد  در  قضاوت  و مالک  است  آمده  در  آزمون  و  سنجش 

دانش آموز در یک مقیاس صفر تا بیست خالصه می شود.
مریمجاننثاراحمدی

تربتجام1395      
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ارزشيابيتوصيفيچيست؟
ارزشیابی است که  باشد  به همراه داشته  هر کاری که قضاوتی  ارزشيابی:
بعضی از مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار می روند، اما به واقع هم 
معنا نیستند. سنجش، اندازه گیری عملکرد است و مشتمل بر قضاوت نیست 

و این نقش بر عهده ی ارزشیابی است.
ارزشيابیتحصيلی: فعالیتی است که معلم، در جریان تدریس خود انجام 
وضعیت  درباره  داوری  و  اطالعات  جمع آوری  شامل  فعالیت،  این  می دهد. 

یادگیری و پیشرفت دانش آموز است
را  زمینه ای  می کند  تالش  که  است  جدیدی  الگوی  توصيفی:  ارزشيابی
فراهم سازد تا دانش آموزان در کالس درس با شادابی و نشاط بهتر و بیشتر 

و عمیق تر مطالب درسی را یاد بگیرند.
بعد از مصوبات 647 و 649 شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر تهیه 
طرحي براي تغییر نظام ارزشیابي پایه هاي اول تا سوم ابتدایي، طرحي تحت 
اهداف  شد.  گذاشته  آزمایشي  اجراي  به  و  تهیه  توصیفي  ارزشیابي  عنوان 

اساسي این طرح به شرح زیراست:
• بهبود کیفیت فرآیند یاددهي ـ یادگیري

• فراهم نمودن زمینه مناسب براي حذف فرهنگ بیست گرایي
• تأکید بر اهداف آموزش و پرورش به جاي تأکید بر محتواي کتابها

• فراهم نمودن زمینه مناسب براي حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایاني 
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در تعیین سرنوشت تحصیلي دانش آموزان
• افزایش بهداشت رواني محیط یاددهي ـ یادگیري

نظام  در  محور  چند  در  توصیفي  ارزشیابي  اهداف  این  تحقق  راستاي  در 
تحوالت  با  تغییرات  این  البته  است.  نموده  ایجاد  تحول  و  تغییر  ارزشیابي 

جهاني در این حوزه، همزمان و همسو است.
تغييرتأكيدازارزشيابيپایانيبهارزشيابيتكویني

در رویکرد سنتي ارزشیابي،  عمدتاً معلمان، تالش مي نمودند از نتایج یادگیري 
دانش آموزان ارزشیابي به عمل آورند و آن را به صورت نمره گزارش دهند. 
کمتر تالش مي شد که به نحوه و چگونگي یادگیري و بهبود آن توجه شود. 
در این الگوي جدید ارزشیابي، معلم، ارزشیابي را در خدمت یادگیري قرار 
مي دهد؛ لذا نگاه وي به آن کاماًل تغییر مي کند. ارزشیابي هاي او به گونه اي 
و  دانش آموزان  عملکرد  لذا ضعف هاي  بینجامد.  بهتر  یادگیري  به  که  است 
قوتهاي آنها، براي این منظور بررسي مي شود که راهي براي برطرف کردن و 
یا بهبود آنها یافت شود، نه این که صرفاً ضعف ها منعکس شود. همچنین این 
الگوي ارزشیابي، موجب مي شود معلم خود را همسفر یادگیري دانش آموزان 
بداند و با آنها در مسیر حرکت  کند، نه کسي که در پایان راه ایستاده و منتظر 

است که مشاهده کند چه کسي زودتر به پایان راه )یادگیري( مي رسد.
اگر یادگیري را جریاني هدفمند و پیوسته بدانیم که از مبادي آغاز و به نتایج 
مي رسد؛ ارزشیابي هم جریاني پیوسته است که از مبادي آغاز مي شود و به 
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نتایجي مي رسد؛ یعني دوش به دوش یادگیري به پیش مي رود؛ لذا ارزشیابي 
پیوسته  که  بود  خواهد  یادگیري  بهبود  جهت  در  و  یادگیري  براي  زماني 
اطالعات مفیدي براي دانش آموزان از طریق بازخورد، فراهم آورد. با ترکیب 
مراحل  طي  که  ارزشیابي ها  نوع  این  از  آمده  دست  به  اطالعات  تحلیل  و 
آموزشي  مناسب  تصمیم هاي  مي تواند  معلم  است،  شده  گردآوري  مختلف 

درباره دانش آموز بگیرد.
انتظار، –0(بهمقياسترتيبي)درحد تغييرمقياسفاصلهاي)20

نزدیكبهانتظار،نيازمندتالشبيشتر(
در طول سالیان دراز، مقیاس مورد استفاده در کشور، فاصله اي )نمره 0-20( 
بوده است و معلمان نتایج آزمون ها را براساس آن به دانش آموزان و والدین، 
بازخورد داده اند. این شکل از بازخورد به دلیل ابهام درتغییر و دقت زیاد در 
فواصل بین آن رقابت برانگیز بوده، به همین دلیل در طول این سالها، نمرة 

بیست بسیار مورد احترام وتوجه بوده است.
ندارد،  را  مشکالت  این  درحد انتظارو....(  ازحد انتظار،  ترتیبي)بیش  مقیاس 
کمتر ایجاد رقابت مي نماید و انعطاف پذیري بیشتري دارد. در طرح ارزشیابي 
فرایند  حین  در  دیگر  سخن  به  است  کارنامه  در  نمره  جایگزین  توصیفي، 
یاددهي، یادگیري دانش آموزان، بازخورد ترتیبي یا فاصله اي دریافت نمي کنند. 
از سوي معلم فرآیند  بازخوردها  نوع  این  واقع تصور مي رود که دریافت  به 
یادگیري دانش آموزان را سست مي نماید. در این طرح خالء این بازخوردها 



ارزشیابی نوین در آموزش و پرورش     14

با  بازخوردهایي  بازخوردهاي توصیفي،  پر مي کند.  بازخوردهاي توصیفي  را 
معنا و مؤثري هستند که دانش آموزان را در جهت شناخت وضعیت پیشرفت 
یادگیري خود قرار مي دهند و آنان همچنین ازاین طریق رهنمودهایي براي 
بهبود یادگیري دریافت مي دارند. تصور حذف بازخورد نمره براي بسیاري از 
معلمان، ناممکن است. به زعم آنها نمره اهرم انگیزشي قوي است و یکي از 
ابزارهاي اقتدار معلم است، حذف آن خالء بزرگي در جریان یادگیري ایجاد 
مي کند. اما واقعیت این است که حذف نمره و هر گونه بازخورد غیر توصیفي، 
مشکلي ایجاد نمي کند. حتي به بهبود شرایط یادگیري هم مي انجامد؛ زیرا 
بچه ها دیگر نگران کسب نمره نیستند. آنها به دنبال شناخت اشتباه خود در 
فعالیت هاي یادگیري هستند. والدین نیز از کودک نمره نمي خواهند بلکه از 
فرزندشان مي پرسند که »امروز چه یاد گرفته اي؟« حذف نمره حذف یکي از 
عوامل استرس زا است. بنابراین در کالس شرایطي فراهم مي شود که مسافر 

کوچک سفر یادگیري سفرش را با آرامش خاطر دنبال  کند.
تنوعبخشيبهابزارهايجمعآورياطالعات

در فعالیت ارزشیابي تحصیلي دو فعالیت جزئي، مشخص است:
الف( جمع آوري اطالعات

ب( داوري درباره وضعیت یادگیري دانش آموز
دانش آموز  یادگیري  وضعیت  از  را  اطالعاتي  معلم  نخست،  فعالیت  در 
جمع آوري مي نماید. در شیوه سنتي این اطالعات عمدتاً از طریق آزمون هاي 
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مداد ـ کاغذي )امتحان( با پرسش هاي کالسي جمع آوري مي شد. اما در این 
طرح ابزارهاي جمع آوري اطالعات متنوع شده ا ند و عالوه بر آنها ابزارهاي 
دیگري چون پوشةکار، روش هاي ثبت مشاهده، تکالیف درسي و آزمون هاي 
و  بیشتر  اطالعات  ابزارها  این  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  نیز  عملکردي 
وسیع تري را براي معلم، آماده مي سازد و بنابراین هم اعتبار اطالعات به سبب 
تنوع در ابزارها بیشتر مي شود و هم این که قضاوت و داوري معلم واقعي تر 

و منصفانه تر خواهد شد.
اساس کار در تنوع بخشي به ابزارهاي گردآوري اطالعات از وضعیت یادگیري 
دانش آموز، واقعي تر کردن اطالعات است که همان مشاهده کودک در حین 

فعالیت و بررسي آثار و محصوالت یادگیري اوست.
تغييردرساختاركارنامه

کارنامه تحصیلي که در اینجا »گزارش پیشرفت« نام گرفته است به طور کلي 
مفصل تر و اندکي عمیق تر به گزارش رشد و پیشرفت دانش آموز مي پردازد. 
از نام دروس ونمره ها درآن درج  بر خالف کارنامه کمي که شامل فهرستي 
شده است، گزارش پیشرفت تحصیلي به شکل توصیفي از وضعیت دانش آموز 
اطالعاتي به والدین مي دهد. همچنین در این گزارش تنها به وضعیت درسي 
صرف توجه نمي شود، بلکه به ابعاد عاطفي، جسماني و اجتماعي توجه شده 
است. در گزارش پیشرفت تحصیلي والدین به روشني درمي یابند که در چه 
بخش از انتظارات آموزشي، احتماالً کودکشان مشکالتي دارند و با توجه به آن 
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مشکالت توصیه هایي را  براي بهبود عملکرد تحصیلي فرزندشان دریافت مي نمایند.
تغييردرمرجعتصميمگيرندهدربارهارتقاءدانشآموزان

نمره هاي  به  ارتقاء  ارزشیابي تحصیلي، تصمیم گیري درباره  نظام سنتي  در 
امتحان پایاني دانش آموز بستگي دارد. طبق شرایطي که از پیش تعیین شده 
است و بر اساس نمره ها کسب شده مشخص مي شود که آیا دانش آموز مي تواند 
به پایه باالتر ارتقاء یابد یا اینکه باید تکرار پایه بنماید. این تصمیم گیري را 
حتي در سالهاي اخیر به عهده رایانه گذاشته اند و رایانه به راحتي مشخص 

مي کرد که فردي اجازه ارتقاء  دارد یا نه!
شده  جمع آوري  اطالعات  اینکه  سبب  به  توصیفي  ارزشیابي  الگوي  در  اما 
متنوع بوده، و شامل داده هاي کمي و کیفي است، تحلیل و ترکیب این داد ه ها 
یا  ارتقاء  از جمله تصمیم گیري درباره  بر آن،  و تصمیم هاي آموزش مبتني 
عدم ارتقاء دانش آموزان به عهدة معلم وشوراي مدرسه است. در این الگوي 
ارزشیابي به معلم اختیار تصمیم گیري تفویض مي شود، زیرا وي الیق ترین 
فردي است که درباره دانش آموز مي تواند تصمیم بگیرد. در این الگو، معلم 
به دانش آموز  فرآیند پیشرفت دانش آموز  از  براساس شواهد گردآوري شده 
مداخله هاي  انجام  از  بعد  دانش آموزي  که  در صورتي  مي دهد.  ارتقاء  اجازه 
به حد  تحصیلي(  بین سال  در  و  تحصیلي  پایان سال  )در  و عرضي  طولي 
مي دهد.  مدرسه  شوراي  و  مدیر  به  را  پایه  تکرار  پیشنهاد  نرسید.  مطلوب 
شورا براساس شواهد موجود درباره آن تصمیم گیري مي نماید. لذا ارزشیابي 
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پایه را تنها به عنوان یک مداخله در روند تحصیلي کودک  توصیفي تکرار 
مي پذیرد و زماني این مداخله انجام مي شود که مشخص شود تکرار پایه براي 

کودک تأثیر مثبت خواهد داشت. 
ویژگيهايارزشيابيتوصيفي

پویایي
ویژگي پویایي در ارزشیابي توصیفي، نه به معني مکرر، بلکه به معني رشد 
دهنده است. متاسفانه ارزشیابي مستمر که اشاره به این مفهوم اساسي دارد در 
عمل و در جامعه آموزشي کشور به مفهوم" مکرر وتکرار شونده" معني شده 

است. گرچه این معني در بدو امر درست به نظر مي رسد، اما کامل نیست. 
هرجا که یادگیري هدفمند رخ دهد به نوعي ارزشیابي را در خود دارد. اگر
یادگیري را جریاني پیوسته بدانیم که از مبادي آغاز مي شود و به پیامد و 
نتیجه مي رسد، ارزشیابي هم جریاني پیوسته است که از مبادي آغاز مي شود 
دوش  به  دوش  که  است  پیوسته  جریاني  ارزشیابي  مي رسد.  نتایجي  وبه 
یادگیري به پیش مي رود و آن جریان را در مسیر رشد خود سامان مي دهد 
و غنا مي بخشد. اگر جریان یاددهي ـ یادگیري را به درستي تجزیه و تحلیل 
کنیم ، خواهیم دید که ارزشیابي از جریان یاددهي ـ یادگیري جدا نیست. 
درحین  او  که  دید  خواهیم  بنگریم.  دقت  به  ورزشي  مربي  فعالیت  به  اگر 
آموزش هاي خود پیوسته خطاها و قوتهاي بازیکنان را به دقت بررسي کرده، 
براي رفع وکاهش خطاها به آنها توصیه و رهنمود مي دهد تا اینکه حرکتهاي 
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ورزشي بازیکنانش کامل وکامل تر شود. استاد نجاري را در نظر بگیرید که 
پیوسته کارهاي شاگردش را در نظر دارد و او را براي بهتر شدن مهارتش 
یاري مي دهد. استمرار را باید تنها به این مفهوم شناخت نه به مفهوم تکرار 
کند  پیدا  انگیزه  دانش آموز  آن  بهانه  به  که  امتحان  و  آزمون  موقعیت هاي 
درس هایي را مروري بنماید. این تلقي حتي با تعبیر رفتارگرایان از ارزشیابي 

تکویني هم تناسبي ندارد.
براین اساس روشن مي شود که گفته مشهور " ارزشیابي براي یادگیري" یا 
یاور  به عنوان  ارزشیابي  "ارزشیابي درخدمت یادگیري" چه مفهومي  دارد. 
جریان یاددهي و یادگیري خواهد بود، اگر پویا بودن به درستي فهم شود و به 
آن عمل شود؛ یعني ارزشیابي جریان یادگیري دانش آموز را بهبود مي بخشد 
و به پیش مي برد. درحقیقت ارزشیابي با این وصف، انگیزه رشد و پیشرفت 
به همین  مي برد.  پیش  به  مسیر  دراین  را  او  و  مي نماید  تقویت  فرد  در  را 
را در مقابل کودک  نیست که شما  ارزشیابي آن  سبب است که مي گویند 
قرار دهد، بلکه با ارزشیابي شما در کنار کودک و با کودک قدم مي زنید، با 
او مي نشینید، برمي خیزید وپا به پاي او درمسیر یادگیري به پیش مي روید. 
دانش آموزاست.  یادگیري  توسعه  و  در رشد  معنا مشارکت  دراین  ارزشیابي 
را   ) یادگیري  )فعالیت هاي  دانش آموزان  ارزشیابي حرکت  نوع  دراین  معلم 
در راستاي اهداف و انتظارات آموزشي نظم مي بخشد. با این روش معلم با 
اطمینان باال مي تواند بگوید که دانش  آموزانش چه مهارتي را کسب کرده اند 
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و به سخن دیگر در مقایسه با انتظارات آموزشي در کجا قرار دارند. ویژگي 
پویایي در ارزشیابي توصیفي چند نکته مهم را آشکار مي سازد.

الف( ارزشیابي به مثابه ابزاري براي یادگیري است.
ب( ارزشیابي با یادگیري ارتباط تنگاتنگي دارد. 

ج(ارزشیابي بر معیار ها و میزانهاي موفقیت در یادگیري تاکید دارد. 
د( ارزشیابي بر بازخورد هاي پیوسته تاکید مي کند.

درباره نکته اول و دوم در سطور قبل توضیح داده شد ونیازي به تشریح بیشتر 
نیست که ارزشیابي توصیفي چه ارتباطي با یادگیري دانش آموزان دارد. اما 
درباره مورد سوم باید گفت که در ویژگي پویایي این نکته ظریف نهفته است 
که دانش آموزان باید درآغاز فعالیت یادگیري، برمعیارها ومیزانهاي موفقیت 
دریادگیري آگاهي داشته باشند، یعني بدانند درپایان به چه چیزي خواهند 
رسید وچه مهارت و دانشي را باید کسب کنند؛ یعني درک دقیقي از آنچه که 
مي خواهند یاد بگیرند داشته باشند. معلم باید انتظارات آموزشي را تصریح 
و شفاف نماید. این امر باعث مي شود که عمل ارزشیابي سامان منطقي به 
خود بگیرد. و معلم و دانش آموز، بتوانند فرآیند یادگیري را درجهت مطلوب 
هدایت نمایند؛ لذا بیان درست معیارها ومالکهاِيِِِِ انتظارات آموزشي، شرط 

الزم براي تحقق پویایي در ارزشیابي است.
الزم به ذکراست معیارهایي که معلم در هرجلسه براي بیان انتظارات ذکر 

مي نماید، سه ویژگي اساسي را باید داشته باشد.
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الف- روشن وشفاف باشد.
ب- مرتبط با انتظارات آموزشي باشد 

ج- دانش آموزان، قادر به درک  آن مالکها باشند.
با شناخت این معیارها  دانش آموز آگاهانه به انجام فعالیت یادگیري مي پردازد 
فعالیت هاي  با  را  معلم  پیوسته  )بازخورد ها(  ارزشیابي هاي  بین  ارتباط  و 
یادگیري، بهتردرک مي کند. عالوه بر این، دانش آموزان بهتر مي توانند خود 
را ارزشیابي کنند و هم اینکه دراین باره به دوستان خود یاري رسـانند. لذا 
معلم، باید از دانش آموزان خود بخواهد که به نتایج پایاني فعالیت یادگیري 
خود توجه کنند. به عنوان مثال اگر از دانش آموز انتظار مي رود که درپایان 
فعالیت یادگیري گزارش کوتاهي بنویسد، معلم باید ویژگیهاي آن گزارش را 

به روشني براي آنان بیان نماید، مثال:
الف- چند صفحه باشد؟ 

ب- شامل چه بخشهایي باشد؟
ج- ویژگیهاي نگارشي آن چگونه باشد؟

ومانند اینها
بازخورد

قباًل اشاره شد که یکي از مولفه هاي مهم ویژگي پویایي، بازخورد است. بدون 
بازخورد عمال جهت گیري اصالحي ارزشیابي توصیفي ازچهره ارزشیابي رخت 
بر مي بندد. نوسانات موجود در فعالیت هاي یادگیري، با بازخوردهاي پیوسته 




