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اشاره
اجرای طرح ارزش يابی توصیفی چند سالی است که در دبستان های کشورمان شروع شده است. 
با آغاز اين طرح شاهد تب وتابی در میان معلمان بوديم. آن ها به خوبی از اين طرح استقبال کردند و 
طرح ها و برنامه های عملیاتی خود را با توجه به مفاهیم علمی، آموزه های مسئوالن آموزش وپرورش و 

پژوهشگران رشته های سنجش و علوم تربیتی، در مدرسه ها به اجرا گذاشتند.
بعد از گذشـت چند سـال و به ويژه با تغییراتی که براسـاس برنامه ي درسی ملی در کتاب های 
درسی رخ داد، هم چنین با تأسیس پايه  ي ششم ابتدايی، به نظر می رسد تا حدودی اجرای ارزش يابی توصیفی در مدرسه ها 
کم رنگ شده است يا بعضاً شاهد برخی بدفهمی ها و کج فهمی هايي هستیم که نیاز به اصالح دارد. برخی از اولیا به ويژه آن هايی 
که دانش آموزان راهنمايی و دبیرستانی دارند، به کادر مدرسه فشار وارد می کنند که توصیفی که از فرزندان شان صورت گرفته، 
چه مفهومی دارد و معادل چه نمره ای است؟ از اين رو تصمیم گرفتیم به حضور مسئوالن دفتر برنامه ريزی و تألیف کتاب های 
درسـی برويم و اين موضوع را يك بار ديگر با هم مرور و بررسـی کنیم. به همین منظور سردبیر مجله با خانم ها دکتر فاطمه 
رمضانی، معاون آموزش ابتدايی و دکتر طیبه حمزه بیگی، مسئول گروه هماهنگی ابتدايی اين دفتر گفت وگويي انجام داده است 

که ماحصل آن در پی می آيد.

* بـرای شـروع گفت وگو، بهتر اسـت تعريـف ارزش يابی 
توصیفی را از زاويه ي ديد دو تن از مسئوالن دفتر برنامه ريزی و 
تألیف کتاب های درسی که متولی تدوين برنامه های درسی برای 

تمامی دانش آموزان است، بشنويم.
حمزه بیگی: ارزشيابیتوصيفیيعنیتوصيفميزانپيشرفتتحصيلی
دانشآموزانازطريقجمعآوریاطالعاتبااستفادهازابزارهایمتنوعدركل
فرايندآموزشوارائهيبازخوردتوصيفیبرایتبيينوضعيتپيشرفتتحصيلی

دانشآموزانوپيشنهادراهكارهاواقداماتجبرانی.
آنچهدرارزشيابیتوصيفیمهماس��ت،جمعآوریاطالعاتازطريق
ابزاره��ایمتنوعمثلآزمون،پوش��هيكاروچكليس��تاس��ت.جمعآوری
اطالع��اتدركلفرايندآموزشوبهمنظورارائهيبازخوردانجاممیش��ود.
نوعبازخوردبايدتبيينكنندهيوضعيتپيشرفتتحصيلیدانشآموزوتوصيفی
باشد.بازخوردبهمنظورارائهيراهكارهایجبرانیبهدانشآموزاستتاپيشرفت

تحصيلیاشرابهسطحمطلوببرساند.
* به نظر شما در چند سالی که از اجرای ارزش يابی توصیفی 
می گذرد، اين تعريف در مدارس محقق شده است؟ اگر بخواهید 
به صورت درصد يا نسبت بیان کنید، طرح ارزش يابی توصیفی 

به چه میزان  در مدارس به اجرا درآمده است؟
رمضانی:درمورددرصدونس��بتاج��راینقاطموردتأكيدارزشيابی
توصيفیدرمدارس،اطالعاتماآنقدردقيقنيس��تكهبخواهيماينرابه
صراحتبيانكنيم.گزارشها،گفتوگوهایانجامشدهبامعلمانوبازديدهای

انجامشدهازسالاولاجرایسراسریاينطرح،حاكیازايناستكهتلقی
عدهایازمعلماننسبتبهارزشيابیتوصيفیصرفاًكنارگذاشتهشدننمرهها

وعلنینكردنآزمونهاست.
براس��اسگزارشهایرس��يدههنوزخيلیازمعلمانمثلگذشتهبرای
ش��ناختكموكيفيادگيریدانشآم��وزاندردروسگوناگونازآزمونهای
كتبیوش��فاهیاستفادهمیكنند،ولیاينكارراخيلیعلنینمیكنند.شايد
برنام��هيامتحانیندهندوحرفیازامتحانبهمياننياورندامابههرحالبا
همانسبكوس��ياقسابقبرآوردمیكنندكهدانشآموزاندرچهمرحلهایاز
يادگيریهستند.اينامرنشانمیدهدكهتأكيدهایارزشيابیتوصيفیبه
خوبیدرکواجرانمیشود.البتهنمیتوانايننقصرافقطناشیازمعلمان
دانست.ممكناستزمينههایاجرايیفراهمنباشد.ازمعلمانمیشنويمكه
تعدادزياددانشآموزاندركالسيكمانعاجرايیاست.گاهینيزتوقعاتاوليا
واينكهاينتوصيفهابرايشانگويانيستوميخواهندكههمچونگذشته
وضعيتفرزندانشانبهصورتنمرهاعالمشود،معلمانرابهاينسمتسوق
میده��دكهبعضیازمواردیراكهارزشيابیتوصيفیبهطورجدیتوصيه
میكند،زيرپابگذارندوبهآنهاعملنكنند.اگربهوضعيتفعلیارزشيابی
توصيفیكهفكرمیكنمهمهيمادرآموزشوپرورشبهآناعتقادداريم،چون
راهحلبس��ياریازمشكالتماست،توجهبيشترینشود،شايدكاربهجايی
برس��دكهبهخاطراينكهمسائلومشكالتشپررنگترازفوايدشمیشود،
حتیبعضیازاولياومعلمانترجيحدهندكهبهوضعسابقبرگردند.اينچيزی
نيس��تكهمطلوبماباش��د.طبيعتاًبايداقداماتیانجامدهيمكهحقمطلب

در گفت وگو با مسئوالن دفتر برنامه ريزی و تألیف کتاب های درسی بررسی شد:

نورمحمد خادمي فرد

ارزش يابی توصیفی؛ نگاهی دوباره
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درم��وردارزشيابیتوصيفیاداو
باهمهيآنمواردیكهموردنظر

دارد،درمدارساجراشود.
* براساس تعريف ارائه 
شده از ارزش يابی توصیفی، 
مؤلفه های اساسی اين نوع 

ارزش يابی چیست؟
حمزه بیگی: س��همؤلفهی
اي��نتعريفش��املجم��عآوری
م��ورد در قض��اوت اطالع��ات،

اطالعاتجمعآوریشدهوارائهیبازخورداست.
درجمعآوریاطالعاتاولينس��ؤالايناس��تكهاطالعاتتوسطچه
كس��انیبايدجمعآوریش��ود؟آيافقطمعلمبايداطالعاتم��وردنيازبرای

تشخيصميزانپيشرفتتحصيلیدانشآموزراجمعآوریكند؟
برایمثاليكفعاليتآموزشیدركالسانجاممیشود،معلمبااستفاده
ازابزارهايیمانندچكليستخودساخته،درموردپيشرفتتحصيلیدانشآموز
اطالعاتجمعآوریمیكند.ولیآيااينكاركافیاست؟آيااوليامیتواننددر
جمعآوریاطالعاتنقش��یداشتهباشند؟برایمثالازدانشآموزانخواسته
ش��دهاس��تكهفعاليتیدرخانهانجامدهند.آيامعلممیتواندازاوليابخواهد
گزارشیدرموردنحوهیانجامفعاليتیكهدانشآموزدرمنزلانجامدادهاست،
بهاوبدهند؟آياخوددانشآموزمیتواندمنبعجمعآوریاطالعاتباشد؟مثاًلاز
اوخواستهشدهاستفعاليتياآزمايشیرادرخانهانجامدهدوگزارشانجام
كارشرابنويس��دوبياورد.پ��سارزشيابیتوصيفیمیگويدكهجمعآوری

اطالعاتمیتواندتوسطمنابعگوناگونانجامشود.
سؤالدومدراينمؤلفهايناستكهدرچهزمانیمعلم،اوليايادانشآموزان
اقدامبهجمعآوریاطالعاتكنند؟آياارزشيابیجداستيانه،عينآموزش
استودركلفرايندآموزشمعلممیتوانداقدامبهجمعآوریاطالعاتكند؟
سومينسؤالايناستكهجمعآوریاطالعاتدرچهموردیبايدانجام
شود؟آيانبايدنكتهیتأكيدی،هدفبرنامهودرسباشد؟برایمثال»آشنايی
دانشآموزبامفهومانتقالدرجمعهایاساس��ینوعدوم«يكهدفاس��ت.

بنابراينجمعآوریاطالعاتبايدحولهمينهدفباشد.
سؤالبعدیايناستكهچهابزاریبايدبهكاربردكهدريافتاينهدف
محققش��دهيانشدهاست؟مثاًلمیتوانازآزمونعملكردیيامشاهدهی

دانشآموزدرحينانجامفعاليتاستفادهكرد؟
سؤالديگراينكهاطالعاتباچههدفیجمعآوریمیشود؟پاسخاين
استكهباهدفشناختوضعيتآموختههایدانشآموزانجاممیشودتامعلم
گامبعدیراترسيمكندوبدانداگردانشآموزمثاًلدرمفهومجمعهایاساسی
نوعدوممش��كلدارد،گامبعدیچهچيزیمیتواندباشد.آيامیتواندازاين
مفهومبگذردوجمعهایچندرقمیرابهدانشآموزبگويديانهبايددرهمين

مرحلهبماند؟
پسدرجمعآوریاطالعاتاينس��ؤاالتمطرحاست:»چهكسی،چه

زمانی،چهموردی،ازچهطريقیوباچههدفی؟«

مؤلفهیدوم،قضاوتدرمورداطالعاتجمعآوریش��دهاس��ت.بازهم
س��ؤاالتمؤلفهیاولمطرحمیشوند.يعنیقضاوتراچهكسانیمیتوانند
انجامدهند؟اينقضاوترویاطالعاتدرچهزمانیبايدانجامشود؟آيامعلم

میتوانددركلفرايندقضاوتكند؟پاسخمثبتاست.
درچهموردیبايدقضاوتكند؟باچهمالكیبايدقضاوتكند؟معلمی
كهتأكيدشرویمحتواس��تنهبرهدف،آيامیتواندمالكیداش��تهباشد؟
يكیازاهدافكتاب»راهنمایمعلمدرارزشيابیتوصيفی«ايناس��تكه
اهدافبرنامههایدرسیرابرایمعلممشخصكند،نشانههاوسطوحعملكرد،
مالکهاومعيارهایارزشيابیرابهمعلمنشاندهدتامعلمبراساسآنها

قضاوتكند.
باچههدفیانجاممیش��ود؟بااينه��دفكهمعلمدريابدنقاطقوتو
ضعفدانشآموزكجاستواگرايرادیدرروشتدريساووجوددارد،اصالح

كند.
مؤلفهیسومبازخوردبود.س��ؤالاولايناستكهبازخوردبهوسيلهی
چهكسیبايدانجامشود؟آيامعلممیتواندبهدانشآموزبازخورددهد؟آيااوليا
میتوانندبازخورددهند؟آيادانشآموزمیتواندبهخودودوس��تانشبازخورد

دهد؟منبعبازخوردهمدانشآموز،هماولياوهممعلمانهستند.
درچهزمانی؟دركلفرايندآموزشمیتواندبازخورددهد.درچهموردی؟

براساسميزانتحققاهداف.
يكیازبازخوردهایمعلمانايناستكهمینويسند:»آفرين!خوباست«
اينبازخورد،بازخوردیازنوعتشويقیاست،ولیبهتراستبازخوردتوصيفی
ازوضعيتهدفباشدتادانشآموزدقيقاًبداندكجاقراردارد.اگرهدفاينبود
كهدانشآموزبامفهومانتقالدرجمعهایاساسیآشناشود،بازخوردیكهبه
اودادهمیشود،میتواندبهاينشكلباشد:»شمابهدرستیمیتوانيدانتقالدر
جمعهایاساسیراانجامدهيد.«»شمادراينقسمتاينمشكلراداريد.«

ازچهطريقیمیتوانبازخوردداد؟ازطريقكالمی،غيركالمی،كتبیو
زبانبدن،معلممیتواندبازخوردهایمتنوعیبدهد.

باچههدف��یبازخوردمیدهد؟دانشآموزبداندكجایكاردارایضعف
وكجاقویاس��تومعلمبتواندراهكارهايیبرایرفعمش��كالتدانشآموز
پيداكند.نكتهیمهمبازخوردايناستكهبهاولياارائهمیشودتادرجريان
وضعيتتحصيلیدانشآموزقرارگيرندوهمكاریهایالزمرابامعلمانداشته

باشند.
* در مـورد اسـتفاده از ايـن جدول هـا و مؤلفه ها چه نکات 

ديگری قابل ذکر است؟
رمضانی:نحوهیاستفادهازاينجداولطیفرايندآموزشخيلیمهم
اس��ت.گاهیوقتهامعلمانفكرمیكنندكهاي��نجداولبايدموقعارائهی
بازخورددرقالبكارنامهوگزارشرس��میپايانهرنيمس��البهاولياتنظيم
شوند.درحالیكهاينجداولبايدازابتدایسالتحصيلیدراختيارمعلمان
باشد.وقتیمعلمانطراحیتدريسمیكنند،برآوردمیكنندكهاينطراحیبه
چهنتايجیرسيد،دانشآموزاندريادگيریموادموردنظرچهقدرموفقبودهاند
وكجایكارش��اندچارنقصواش��كالبودهاست.درتماماينلحظاتبايد
جداولموردنظرباشندتاجمعبندیوقضاوتكردندرقالبچهارسطحیكه

دكترطيبهحمزهبيگي
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معمواًلكارنامههایتوصيفیدارند،امكانپذيرباشدوگرنهممكناستكهدر
اينجمعبندیبرخیازحقايقجابيفتندوقضاوتغيردقيقشود.

پيشنهادوتوصيهیماايناستكهدرقالبهماندفاترثبتوضعيت
تحصيلیدانشآموزانكهمعلماندراختياردارندوهرروزوهرساعتوضعيت
يادگي��ریدانشآم��وزانرادرآنهاگزارشمیكنند،م��وادونكتهها،اهداف،
نشانههایتحققوسطوحعملكرداينجداولراآنجادرجكنندوبرآناساس
وضعيتيادگيریدانشآموزانراثبتوضبطكنندتادرانتهایهرنيمس��ال
جمعبندیآننكاتواعالمنتايجدقيق،قابلدفاعوقابلطراحیبرایجبران

كموكاستیهاشود.
* فکـر می کنید کـه تجديد آموزش هايی کـه در آغاز طرح 
وجود داشـت، ضرورت داشته باشد، يعنی معلمان در اين زمینه 

همیشه در دوره های آموزشی مستمر شرکت کنند؟
رمضانی:حتماًهمينطوراس��ت.يكیازعواملزمينهسازعدماجرای
مناس��بارزشيابیتوصيفیايناستكهكتابدرسیبرایمعلمانمالكی
برایتدريسمحتوایتدريساس��ت.معلمانكتابرانگاهمیكنندوحدس
میزنندكهاينكتابچهمطالبیراباچهس��طحیازيادگيریقراراس��تدر
كالسپي��ادهكند.طبقهمان،طراحیتدريسص��ورتمیگيردوكارجلو

م��یرود.درحالیكهاگرقراراس��تارزشيابیتوصيفیبهخوبیاجراش��ود،
مس��تلزمآگاهیوتس��لطكاملمعلمانبراهدافبرنامههایدرسیاستنه
صرف��اًبرمفاهيم،موضوعاتومطالبیكهدركتابهایدرس��یوجوددارد.
االنوضعيتیكهقابلمشاهدهاستازايننظرراضیكنندهنيست.دستكم
خودايندليلماراملزممیكندبهاينكهبرایمعلمانبازآموزیداشتهباشيم.
همچنيننكتههایذكرشدهدرموردوجهامتيازارزشيابیتوصيفیباوضعيتی
كهقبلازآنوجودداشت،يااالندرپايههایپنجموششموجوددارد،داليلی
هستندكهضرورتتجديدآموزشهایمعلمانواستمرارآنراايجابمیكنند.

تجديدآموزشهانهبهاينمعنیكهمثاًلامسالبرایعدهایازمعلماندورهای
برگزاروتمامشودبلكهاينموضوعیاستكهبايدبارهاپروندهاشرابازكرد،
اززاويهيديگریواردموضوعش��د،بامعلماندورههايیرابرگزاروبهآنها
كمككردكهبادستپروباتسلطكاملبراهدافبرنامههایدرسیوارداين

ميدانشوندوكارراجلوببرند.
* آيـا دفتر برنامه ريـزی و تألیف کتاب های درسـی، کتاب 

مستقلی در زمینه ي ارزش يابی توصیفی منتشر کرده است؟
حمزه بیگی: ايندفتربراس��اسمصوبهيارزشيابیتوصيفیشورای
عالیآموزشوپرورشموظفشدكهموادآموزشیارزشيابیتوصيفیراتأليف
كندودراختيارمعلمانقراردهد.بنابراينازسال88بهتدوينراهنمایمعلم
برایارزشيابیتوصيفیدرپايهياولاقدامكردوبهترتيبدرسالهایبعدی
ارزشيابیتوصيفیبرایپايههایدوموس��ومتدوينش��د.كتابموجودنيز
»راهنمایمعلمدرارزشيابیتوصيفیويژهیمعلمانپايههایاول،دوموسوم
ابتدايی«باكد53/5است.اگرمعلماننسخهیچاپیدراختيارندارند،میتوانند
ازطريقسايتwww.chap.sch.irنسخهيپیدیافآنرادانلودكنند.
* در ماه هـای اخیـر حتـی از طـرف برخـی از مسـئوالن 
آموزش وپـرورش زمزمه هايـی مبنـی بر اين شـنیده شـد  که 

ارزش يابی توصیفی فقط تا پايان سال سوم اجرا می شود. حتی 
گفته و شـنیده شـد که در پايه های پنجم و ششم، ارزش يابی 
توصیفی نیست. اين موضوع را چه گونه برای خوانندگان مجله 

توضیح می دهید؟
حمزه بیگی:برایهمينموضوعجلس��هایدروزارتخانهتشكيلشد
تامش��خصش��ودكهارزشيابیتوصيفیدرپايههایچهارموپنجمبهچه
صورتیاست.براساستصميمیكهدرآنجلسهگرفتهوابالغشد،ارزشيابی
توصيفیطبقروالقبلیخودادامهخواهدداش��ت.يعنیامس��الارزشيابی

نمونه ای از اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد
درآموزشقرآنپايهیاول،هدفیكهدنبالمیش��ودمشاركتدريادگيریقرآنكريماست.سؤالاولايناست
كهازدانشآموزچهنشانهایببينيمكهبگوييماينهدفمحققشدهيانشدهاست؟نشانهیتحققاينهدفشركتدر
جمعخوانیسورههایكتابدرسیاست.اگردانشآموزمشاركتكرد،میگوييمبهاينهدفرسيدهايمواگرمشاركت
نكرد،بهاينهدفنرسيدهايم.آياهمهیدانشآموزاندريكسطحهستند؟آيامیتوانازهمهیدانشآموزانبهيك
ميزانتوقعداش��ت؟میگوييمنه،چونتفاوتهایفردیوجوددارد.بهخاطراينكهبتوانيمدانشآموزانرادرس��طوح
مختلفقراردهيم،نشانهیتحققرابهصورتعملكردیكهازدانشآموزانبروزمیكند،طبقهبندیكردهايموگفتهايم
سطحعملكردقابلقبول،سطحپايهبرایارتقابهپايههایبعدیاست.پساينرامبناقرارمیدهيم.سطحقابلقبولاين
استكهدانشآموزباتوصيههایمعلمدرجمعخوانیشركتمیكند.سطحخوب،درجمعخوانیدرسقرآنشركت
میكندوس��طحخيلیخوبدرجمعخوانیس��ورههاهماهنگیكاملدارد،يعنیاگرنوارآموزشیمددارد،دانشآموز
همآنرارعايتمیكندواگرريتمباالوپايينمیشود،دانشآموزدقتمیكندكهاينهماهنگیهارارعايتكند.

نكتهیمهمايناستكهمعلمانبايدبدانندكههرسطحازعملكرديكدرجهباسطحپايينتفاوتدارد.يعنی
خيلیخوبنبايدفاصلهاشباخوبياخوبباقابلقبولخيلیزيادباشد.تناسببينفاصلههامهماست.بحثبعدی
ايناستكهاگرماهدفیدرپايهیاولداريم،درپايههایدوموسومبايكفرايندوتوالیمنطقیرعايتشدهو

ارتباطبيناينهابايدمدنظرقرارگيرد.
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برخالفمزايایعينیوبديهیارزشيابی
توصيف��یوب��اتوجهب��هاج��رایعملیآن
درچندس��الاخيرونيزكس��بتجربههای
متعددبهكارگيریآندرپايههاینخس��تين
دورهیابتداي��ی،واقعي��تايناس��تكهاين
نوعارزشيابینتوانس��تهاس��ت.جايگاهقابل
قبولودرعينح��القابلاعتمادیدرميان
والدين،مربيانوحتیدانشآموزانبيابد.چنين
مینمايدك��هارزشيابیتوصيفیجايگزينی
مطمئنبرایارزشيابیسنتیدرنزدطراحان
آنبهش��مارمیآيدوبهعنوانيكیازاهداف
اصلیتحولكيفیدرنظ��امارزشيابیمورد
توجهاس��تاماآنطوركهباي��د،اينهدف
آرمانیطراح��انارزشيابیتوصيفیمحقق
نگشتهاست.شايدبياننكاتزيربتواندبخشی
ازمسائلومشكالتفرارویاجرایكاربردی
ارزشيابیتوصيفیرابهروشنیبازتابدهد.
1.ارزشياب��یتوصيف��یدرش��رايطی
مطرحش��دكههيچگونهامكان��اتاجرايیاز
جملهبرگزاریدورههایآموزش��ی،برگزاری
جلس��ههایتوجيهیس��ازندهبرایوالدينو
مربي��ان،وام��كانقرارگرفت��نتدريجیبه
جایارزشيابیس��نتیب��رایآنپيشبينی
نش��دهبود.دراثباتاينادعابايدگفتكهدر
كشورماهنوزمحتوایامتحانات،نظيرآزمون
پيشرفتتحصيلی،طیچندسالیكهازاجرای
ارزشيابیتوصيفیمیگ��ذرد،هيچتغييری
نكردهوبيشترآموزگارانمجبورندبهگونهای
تدريسكنندكهدانشآموزانرابرایموفقيت
دراينآزمونهاآمادهسازند.درواقعمغالطهی

توصيفیپايهیچهارمبهصورت100درصد،پايهیپنجم30درصدوپايهی
ششمبهتعداددانشآموزاناستكهدرپايهیپنجمطرحارزشيابیتوصيفی

راگذراندهاند.
رمضانی: بهنظرمناينمطلبیكهاعالمش��د،ناشیازسوءبرداشتی
بودك��هازيكیازبندهایآييننامهیارزشيابیتوصيفیدرذهنبعضیاز
اعضابهوجودآمد.دراينبندآمدهاستكهآييننامهیارزشيابیتوصيفیكه
جایگزينآييننامهیامتحاناتبود،بعدازسهسالاجرابايدبازنگریشود.در
حالیكهآييننامهبهصراحتبهدورهیابتدايیاشارهكردهاستوحرفیاز

سهپايهياچهارپايهنيست.
* ما در آموزش وپرورش تقسـیم بندی هايی داريم. مباحث 
علمی بخشـی از آموزش وپرورش اسـت. بخش هايی توسـط 
حوزه ی سـتادی انجام می شـود و پی گیری مباحث اجرايی هم 
کار بخش هايـی از حوزه ی سـتادی اسـت. سـازمان پژوهش 
و برنامه ريـزی آموزشـی بـه دلیـل اين که يك بخـش علمی- 
پژوهشی آموزش وپرورش است، در بخش های اجرايی حضور 
ندارد و نبايد هم حضور داشته باشد. به نظر شما برای هماهنگی 
بیشتر و اين که تصمیمات علمی که در سازمان گرفته می شود و 
پشتوانه ی پژوهشـی دارد، در اجرا با مشکل مواجه نشوند، چه 

کارهايی بايد صورت گیرد؟
حمزه بیگی: حوزههاودفاترستادیبايدارتباطمنطقیومنظمیباهم
داش��تهباشند.اولازخودمانبايدشروعكنيم.دفتربرنامهريزیوتأليفبايد
درش��ورایبرنامهريزیگروههایدرسی،نمايندگانیازدفاتراجرايیمرتبط
داش��تهباش��د.اينامردرآييننامهیش��ورایبرنامهريزیگروههایدرسی
مصوبوابالغش��دهاست.س��ايردفاتراجرايیهمبايدارتباطتنگاتنگیبا
دفترداشتهباشند.برایمثال،اگرمنبهمدرسهایمیرومكهدارایدفترثبت
شاخصهاس��تكهقباًلنديدهامومعلمدراينزمينهازمنس��ؤالمیكندو
نمیتوانمجوابدهم،ايرادیاستكهبرمنواردمیشود.تعاملبيندفاتربايد
برقرارشود،مابهنوبهیخودمانموظفيمارتباطبرقراركنيم.درمرحلهیدوم
تقاضاداريمكهدفاتراجرايیبرایكارهايیكهمرتبطودرراستایفعاليتهای
دفتربرنامهريزیوتأليفاست،جلساتمشتركیبهصورتموردیبرگزاركنند

واينارتباطبرقرارشود.
رمضانی: ارزشيابیتوصيفیمیخواهدارزشيابیپيشرفتتحصيلی
رادرخدم��تيادگيریقراردهدنهاينكهابزاریبرایتعيينتكليفارتقای
تحصيلیدانشآموزانبس��ازد.قباًلتلقیمااينبودكهمأموريتارزشيابی
پيش��رفتتحصيلیايناس��تكهروش��نكندآيادانشآموزیكهوضعيت
يادگيریاشارزشيابیش��دهاس��ت،میتواندبهپايهیبعدیبروديانه؟اما
وقتیمیگوييمارزشيابیدرخدمتوبرایيادگيریاست،نقشواحدهای
گوناگونوزارتخانههمصورتديگریپيدامیكند.برنامهريزیدرس��یدر
سازمانپژوهشوبرنامهريزیآموزشیانجاممیشود.يكیازبخشهایآن

ارزشيابیپيشرفتتحصيلیاستونمیشوداينهاراازهمجداكرد.
فكرمیكنمتعاملیكهخانمحمزهبيگیبيانمیكنند،اينجابايدخيلی
بيشترودرحديكپارچهشدنباشدنهتعاملبهمعنایاينكهبخشیازاين
كارراگروهیانجامدهندويكبخشیازآنراگروهديگر.يكپارچگیخيلی
بيشترازگذشتهضروریاست.اگرغيرازاينباشد،ارزشيابیتبديلبهبخش

تكميلیفرايندآموزشیوفعاليتانتهايیمعلممیشود.
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