
تجربه ي يك معلم در مورد پوشه ي كار
چندين سال پیش، وقتي يكي 

از والدين براي اطالع از وضعیت 
درسي فرزندش به مالقات من 

مي آمد، مجبور بودم در پاسخ به 
سؤال هاي ريز و درشت او بگويم: 

»پسر شما حضور ذهن خوبي دارد. 
مطالب درسي را سريع ياد مي گیرد. 

وقتي بعد از پايان درس او را پاي 
تخته مي آورم، به سؤاالت من 

خوب پاسخ مي دهد و از عهده ي 
حل مسائل هم برمي آيد. او غالبًا 
مسائلي را حل مي كند كه تعداد 

زيادي از دانش آموزان كالس 
نمي توانند به آن پاسخ بدهند، اما 

متأسفانه در امتحانات كتبي عملكرد 
ضعیفي دارد! با وجود اطمینان از 

يادگیري او، مجبورم به ورقه ي كتبي 
امتحاني ا ش نمره بدهم. اين برگه ها 
بايگاني مي شوند و ممكن است از 

طرف اداره براي بررسي مجدد آن ها 
بیايند و ...«. 

پوشه ى کار
 زحمت يا رحمت!

امـا امـروز در مالقـات بـا والدين، پوشـه اي 
پـر از برگـــه هاي جورواجــــور بـه آن هـا 
نشـان مي دهـم و بـه تفصيـل در مـورد هر 
يـك  نتيجـه ي  مي دهـم:  توضيـح  كـدام 
آزمايـش و بازخـورد مـن كـه نشـان مي داد 
دانش آمـوز روش آزمايـش و نتيجه گيري از 
آن را آموختـه اسـت، چنـد نمونـه امـال كه 
پيشـرفت او را در ايـن درس در طول سـال 
نشـان مـي داد، گـزارش مـن از مشـاهده ي 
رفتـار او در زنـگ تفريـح و چنـد موقعيـت 
بـا  كاردسـتي  چنـد  از  گزارشـي  ديگـر، 
ديگـر  كاردسـتي هاي  يـا  سـفالگري  گل 
و مسـئله هايي كـه در كالس حـل كـرده 
بـود، چنـد نمونـه كالژ، حتـي بازشـده ي 
مكعبي كـه با مادرش در خانه سـاخته بود، 
نوشـته هاي او در مـورد بازي هـاي رايـج در 
دوره ي كودكـي مـادر و پدرش، و البته چند 
نمونـه آزمـون مـداد -كاغذي، همـه با نظم 
و ترتيـب و طبقه بندي خاص خـود، گوياي 
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وضعيـت يادگيـري فرزندان آن هـا در طول 
سـال تحصيلي و نظـرات و بازخوردهاي من 

بودند.  
ــار و  اوليــا وقتــي ثبــت و ضبــط دقيــق آث
شــواهد فعاليت هــاي كالســي و خــارج 
از كالس فرزندشــان را در يــك پوشــه 

مي شــوند.  شــگفت زده   مي بيننــد، 
آن هـا محتويات پوشـه، نوشـته ها و مطالب 
كارنامـه ي توصيفـي فرزندانشـان برايشـان 
معنادار مي شـود. در ضمن از دقت و صحت 
قضـاوت مـن )معلـم( مطمئـن مي شـوند. 
همچنيـن، متوجـه مي شـوند كدام  يـك از 
كمك هـاي آن هـا بـه عنـوان اوليـا در امـور 
درسـي مناسـب بـوده و كـدام  يـك را بايـد 
تصحيـح كنند. بـه آن ها مي گويـم كه مرور 
ايـن مجموعـه فعاليت هـا بـراي دانش آموز 
مفيـد اسـت و او را در برنامه ريـزي بـراي 
اقدامـات و فعاليت هـاي بعـدي اش كمـك 
خواهـد كـرد. در واقع، يكي از اهـداف ايجاد 
ايـن پوشـه، آگاه سـاختن دانش آمـوزان از 
رونـد و ميـزان يادگيري شـان در زمينه هاي 

مختلف اسـت.
***

بـه دليـل اهميـت و نقـش پوشـه ي كار در 
ارزشـيابي توصيفـي و نشـان دادن وضعيت 
آموزشـي دانش آمـوزان، در مطلب پيش رو 

با آن بيشـتر آشـنا مي شـويم.

كاركرد پوشه ي كار 
پوشـه ي كار ابزاري اسـت كه نشان مي دهد 
يادگيـري  پلـه ي  كـدام  روي  دانش آمـوز 
ايسـتاده اسـت و او، معلـم و والدينـش چـه 
اقداماتـي بايد انجـام دهند تـا دانش آموز به 

پلـه ي باالتر ارتقـا يابد.
پوشـه ي كار مجموعـه ا ي از نمونـه كارهـا، 
آثـار و شـواهد فعاليت هـاي هـر دانش آموز 
در كالس و خارج از كالس اسـت. محتويات 
اين مجموعـه در فراينـد ياددهی-يادگيری 
سـازمان دهي  نحـوي  بـه  و  جمـع آوري 
مي شـود كه بيانگر ميزان تالش، پيشـرفت 

و موفقيـت دانش آمـوزان باشـد. 

واژه ي »پوشـه« از آن جهـت انتخاب شـده 
كه شـامل مجموعه اي از مواد )فيلم، عكس 
و كاربرگ ( اسـت و اگر فضـاي كالس اجازه 
دهـد، مي تـوان جعبه هـا يـا كمدهايـي بـه 
تعـداد دانش آمـوزان به آن اختصـاص داد.    

محتويات پوشه ي كار 
گزارش هــا، آثــــار و شــــواهد و حتــي 
فعاليت هــاي كالســــي  از  نمونه هايــي 
و خـــــارج از كالس دانــــش آموزان در 
پوشــه ي كار وي قــرار مي گيرنــد. گــزارش 
پروژه هــای  آزمايش هــا،  و  پژوهش هــا 
انفــرادی، خالصه نويســي ها،  و  گروهــی 
آزمون هــا  فهرست وارسي،خودســنجی ها، 
)مــداد كاغــذي، عملكــردي و ...(، تكاليــف 
ــه كارهــاي هنــري، گــزارش  درســي، نمون
ــال  ــاي ام ــن دفتره ــا و همچني مصاحبه ه
ــن  ــات اي ــي از محتوي ــي نمونه ها ي و رياض

پوشــه هســتند.  

نتايج استفاده از پوشه ي كار
 ثبت و ضبط اطالعات در خصوص 

وضعيت يادگيري و پيشرفت دانش آموز در 
يك درس يا همه ي درس ها؛ 

 در اختيار داشتن تصويري جامع و روشن 
از مراحل يادگيري دانش آموز؛ 

 زمينه سازي دانش آموز براي خود ارزيابي 
)شناخت و اصالح اشتباهات(؛

 هدايت صحيح فرايند ياددهي- يادگيري 
از طريق ارائه ي بازخوردهاي مناسب و 

ارائه ي راهكارهاي جبراني؛ 
 شناخت توانمندي ها، مهارت ها و نقاط 

ضعف و قوت دانش آموزان توسط اوليا.  

مراحل تهيه ي پوشه ي كار
مرحله ي اول: سازمان دهی و 

برنامه ريزي
الف( تعیین ساختار پوشه ي كار 

 مشـخص کنيـد پوشـه ي کار بـه يـک 
يـا چنـد درس.    دارد  اختصـاص  درس 

 تعييـن کنيـد چـه چيزهايـي بـا چـه 

قـرار  كار  پوشـه ي  در  بايـد  ويژگی هايـی 
گيرنـد. ايـن كار را مي توانيـد بـا هم فكـري 

دهيـد.  انجـام  دانش آمـوزان 
فعالـــــيت هاي  انتخـاب  معيارهـاي   
دانش آمـوزان را تعييـن كنيد. ممکن اسـت 
شـما تصميم بگيريد بهترين کار دانش آموز 
را در هر دوره ي زماني در پوشـه بگذاريد. در 
هر حـال، كارهای انتخاب شـده بايد فرايند 
تالش و کوشـش و رشـد وی را نشان دهند.
 از لحـاظ فيزيکـی پوشـه ای را انتخـاب 

کنيـد کـه سـاده و بـادوام باشـد.  

ب( توجیه دانش آموزان در مورد 
پوشه ي کار 

دربـاره ي ضرورت، اهميت و نحوه ي مراقبت 
بـا دانش آمـوزان صحبـت  از پوشـه ي کار 
کنيـد. بـرای آن هـا شـرح دهيد اين پوشـه 
در پيشـرفت تحصيلـی ايشـان چه نقشـی 
می توانـد داشـته باشـد. بـه دانش آمـوزان 
آمـوزش دهيـد چگونـه می تواننـد درباره ي 
يادگيـري خـود قضـاوت كننـد و عملکـرد 
خـود را بهبـود بخشـند. ايـن کار مهـارت 
پـرورش  را  دانـــــش آموزان  خودارزيابـی 
مي تواننـد  بگوييـد  آن هـا  بـه  مي دهـد. 
در دوره هـاي زمانـی معيـن، پوشـه ي کار 
خـود را بـه خانـه ببرند تـا محتويـات آن را 
در کنـار والديـن بررسـی و در بـاره ي آنچه 
يـاد گرفته انـد و مـواردی که نيـاز به تالش 
بيشـتر دارند، صحبـت و برنامه ريزی کنند. 

ج( تعیین اهداف و نشانه هاي 
تحقق درس ها 

اهداف هر درس تعيين کننـده ي نوع ابزاری 

نمونه ي پوشه كار 
يكي از مدارس
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اسـت که برای سـنجش پيشرفت تحصيلی 
اسـتفاده مي شـوند. محتواي آموزشي كتاب 
درسـي و كتاب راهنماي معلـم و نيز كتاب 
»راهنمـاي معلـم در ارزشـيابي توصيفـي 
ايـن  در  اطالعـات الزم  ابتدايـي«،  دوره ي 
زمينـه را در اختيـار معلمان قـرار مي دهند.  
براي مثال، يكي از اهـداف درس دوازدهم 
زندگـي  علـوم سـوم، شـناخت چرخـه ي 
قورباغه اسـت. معلمي براي آگاهي از ميزان 
و كيفيـت آموخته هاي دانش آمـوزان در اين 
زمينه، مشـاهده ي علمي »چرخه ي زندگي 
قورباغـه« را طراحـي كـرده اسـت. عملكرد 
مورد انتظـار از دانش آموز، تهيه ي گزارشـي 

از مراحـل زندگي قورباغه اسـت. 

نمونه اي از گزارش يكي از 
دانش آموزان پايه ي سوم ابتدايي

مرحله ي دوم: ارزيابی و ارائه ي 
بازخورد 

 بعـد از ارائـه ي گـزارش فعاليت انجام شـده 
بررسـي  را  آن  معلـم  دانش آمـوز،  توسـط 
مي كنـد و بازخوردهـاي الزم را بـه صـورت 
كتبـي و شــــفاهي، بـا ذكـر تاريـخ، بـه 
دانش آمـوز مي دهـد. البتـه ثبـت بازخـورد 
روي برگـه ي گزارش، براي امكان مراجعه ي 

گزارش هـاي خـود را در پوشـه ي كار خـود 
قـرار دهد تـا از گم شـدن و پراکندگی آن ها 
جلوگيـری شـود. ايـن کار باعـث می شـود 
ايـن  بتواننـد  اوليـا  و  دانش آمـوز  معلـم، 
گـزارش را بـا گزارش هـای بعـدي مقايسـه 
کننـد و بـه ميـزان رشـد و پيشـرفت در 

يادگيـری پـی ببرند.

مرحله ي چهارم: ارزش گذاري اطالعات 
و ارائه ي راهكارهاي جبراني  

اسـتفاده از پوشـه ي كار و وقـت گذاشـتن 
بـراي تهيـه و تكميل آن زمانـی در فرايند و 
نتيجـه ي آموزش مؤثـر خواهد بود که معلم 
در طراحـي و اجـراي تدريس از محتوای آن 
اسـتفاده کنـد. بنابراين، مجموعـه كارهاي 
دانش آمـوز بـر اسـاس اهـداف و نشـانه هاي 
تحقـق و سـطوح عملكرد مـورد انتظـار در 
طول يك دوره بررسـي، نقاط مثبت و نقاط 
ضعـف مشـخص و براي هريـك راهكارهاي 
)اقدامـات جبرانـي( پيش بينـي  اصالحـي 
مي شـود  مشـخص  همچنيـن،  مي شـود. 
معلـم، دانش آمـوز و اوليا چـه اقداماتي بايد 
انجـام بدهنـد تـا دانش آموز به پلـه ي باالتر 
ارتقـا يابـد. اين مـوارد در طول يك جلسـه 
بـه اطـالع اوليـا و دانش آمـوز مي رسـد تـا 
برنامـه ي اصالحـي  بـا همكاري آن هـا اجرا 

شود.   
به ايـن ترتيب، تهيه و تكميل پوشـه ي كار 
امري تشـريفاتي، پـر زحمت و پـر از تكلف 
نخواهـد بـود. پوشـه ي كار ابـزاري واجـب 
بـراي اجـراي صحيـح ارزشـيابي توصيفـي 
اسـت و قصـد و غـرض از تهيـه ي آن، ثبت 
و ضبـط دقيـق اطالعـات مربـوط بـه كم و 
كيـف يادگيـري دانش آمـوز در طول سـال 
تحصيلـي اسـت و روش تهيـه و تكميل آن 
بـه ابتـكار هر معلـم و فضا و شـرايط كالس 
او بسـتگي دارد. ايـن معلم كالس اسـت كه 
نبايد اجازه دهد مزاياي اسـتفاده از پوشـه ي 
و  فرم هـا  به كارگيـري  تحت الشـعاِع  كار 
جدول هـاي وقت گير كـم بازده قـرار بگيرد 

و از دسـت بـرود.   

نمونه ي گزارش مشاهده ي 
دانش آموزان در پوشه ي كار

بعدي الزم اسـت.  نمونه اي از بازخورد معلم 
بـر اسـاس گـزارش مشـاهده ي  دانش آموز 

در زيـر آمده اسـت:
»نقاشـي هايت آنچـه را ديـده اي بـه خوبي 
مشـاهده  اول  مرحلـه ي  مي دهـد.  نشـان 
را بـه خوبـي و بـا دقـت و بـا ذكـر جزئيات 
توضيـح  داده اي. بهتر بود در بقيه ي مراحل 
هميـن  بـا  را  خـودت  مشـاهده هاي  هـم 
دقت می نوشـتی و در نوشـته ي خـودت به 
درآمـدن بالـه و دم و  از بيـن رفتـن آن هـا 
و تشـكيل دسـت و پـا اشـاره مي كـردي. 
خوش حالـم از اينكـه بـا صبـر و حوصلـه 
قورباغـه را مشـاهده كـردي و تصاويـرش را 
كشـيدي و آن را بـه زبان خودت نوشـتي.«
نكتـه ي مهم در ارائـه ي بازخورد اين اسـت 
كـه ابتـدا نـکات مثبـت، سـپس اشـکاالت 
همـراه بـا راهنمايی هـای الزم ارائـه شـود 
تـا جنبـه ي تشـويقي و انگيزشـي بازخورد 

شـود.  رعايت 
ايـن اسـت كـه معلـم  نكتــــه ي ديگـر 
بازخوردهـاي فراينـدي بدهـد. بـه عبـارت 
ديگـر، بـراي هدايت دانش آمـوز به  يك گام 
جلوتر )پله ي يادگيري بعـد( بازخورد بدهد 
و بعـد از تكميل گزارش توسـط دانش آموز، 
بـا بازخـورد مجـدد او را به پلـه ي يادگيري 

بعـدي هدايـت كند.
بـراي مثـال، بـراي گـزارش دانش آمـوز در 
بازخـورد  اين گونـه  ايـن مرحلـه مي تـوان 
داد: صفحـه ي 96 كتـاب علـوم خـود 
را بخـوان و سـپس گـزارش خـود را 

كن. كامـل 
مرحله ي سوم: جمع آوری و 

انتخاب شواهد
بديهـی اسـت کارهای هـر دانش آموز 
بـه تنهايـی اطالعـات معتبـری بـه 
معلـم يـا دانش آمـوز نمي دهـد، ولـی 
از ترکيـب کارهـای قبلـی و بعـدی 
تفسـير آن هـا می تـوان  و  تلفيـق  و 
يادگيـری  از  روشـن  تصويـري  بـه 
دانش آموز و اشـکاالت وی رسـيد. در 
اين مرحلـه، از دانش آموز مي خواهيم 
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ابـزار پوشـه ي كار پويـا و رشـد دهنـده اسـت و هـدف آن 
جمـع آوري اطالعـات بـه منظـور شـناخت وضعيـت فعلـي 
دانش آمـوز و نيـز كمـك بـه رشـد و پيشـرفت او در ابعـاد 
گوناگـون ازجملـه ذهني، عاطفي، اجتماعي و جسـمي اسـت. 

 : پس
  براي ارزشـيابي از پوشـه ي كار دانش آموزان، معيار انتخاب 
كنيـد. براي مثال: اهداف، نشـانه هاي تحقق، سـطوح عملكرد 

درس هـا، نظافت ظاهري و ...
 دانش آموزان را به طور كامل از انتظارات آگاه كنيد.

 پوشـه ي كار را مي توانيـد هـم بـه صـورت كاغـذي و هم به 
صـورت ديجيتالي سـازمان دهيد.

ارائــه ي  و  قــوت دانش آمــوز  نقــاط  بــر  تأكيــد  بــا   
ــف  ــاط ضع ــاره ي نق ــا، درب ــد آن ه ــراي رش ــي ب توصيه هاي
دانش آمــوزان توصيه هــاي شــفاف بدهيــد و فرصت هــاي 

ــد.  ــم كني ــا فراه ــام آن ه ــراي انج ــبي ب مناس
 بـراي افزايـش اعتمادبه نفـس دانش آموزانـي كـه رشـد و 
پيشـرفتي هـر چنـد انـدك دارند، فهرسـت مشـاهدات فعلي 
و قبلـي آن هـا را درحضـور خودشـان مقايسـه كنيد و سـپس 

آن هـا را در پوشـه ي كار قـرار دهيـد. 
 زمانـي كـه دانش آمـوز درگير انجـام كار اسـت، كارش را به 
دقـت مشـاهده كنيـد تا دريابيـد به چه نـوع كمكـي و تا چه 
انـدازه نيازمنـد اسـت تـا بتوانـد كارش را بـه طـور صحيح به 

اتمـام برسـاند و نتيجـه ي كار را در پوشـه بگذارد.
 ارزشـيابي از پوشـه ي كار هـر دانش آمـوز بايـد بـا ديگـري 
متفـاوت باشـد. در واقـع، بايـد تفاوت هـاي فـردي را در نظـر 
بگيريـد. مثـاًل اگر معلـم در نظـر دارد دانش آمـوز بي عالقه اي 
را بـه درس و فعاليـت عالقه منـد كنـد، معيارهاي مـورد توجه 

از: عبارت انـد 
- تعـداد دفعاتـي كه دانش آمـوز براي انجـام كاري داوطلب 

مي شود.
- تعـداد كارهايـي كـه براي نگهـداري در پوشـه ي كار ارائه 

مي دهـد.
ــي  ــه مي پرســد  و گفت وگوهاي ــداد پرســش هايي ك -  تع

كالســي كــه در آن شــركت مي كنــد. 
 به هيچ وجه روي كار دانش آموز بازخورد رتبه اي ندهيد.

 روي هر كار دانش آموز تاريخ روز را ثبت كنيد.
 والديـن دانش آمـوز را از حـدود انتظـارات خـود در انجـام 

فعاليت هـاي خـارج از مدرسـه آگاه كنيـد. 
 اجـازه دهيـد دانش آمـوز كارهـاي خـود را بـراي نگهداري 
در پوشـه  انتخـاب كنـد، تـا اينكـه فرصتـي بـراي تمريـن 
تصميم گيري هـاي آگاهانـه و قضـاوت مسـئوالنه بـراي وي 

ايجاد شـود.
 به طور مرتب پوشه ها را به روز كنيد.

 بـراي اسـتفاده از پوشـه ي كار مي توانيـد بـه راه هـاي زيـر 
كنيد: عمـل 

- دانش آمـوز و معلـم پوشـه را با يكديگر مرور و مـواردي را 
كه بايد اصالح شـود بـا يكديگر درميـان بگذارند.
- هم كالسي ها با هم محتويات پوشه را مرور كنند.

- دانش آمـوز، معلـم و والديـن بـا يكديگـر پوشـه را مـرور 
. كنند

- معلـم بـه تنهايـي پوشـه را مـرور كند تـا مـواردي را كه 
دانش آمـوز بـه كمـك نيـاز دارد تعييـن كند.

 مي توانيـد بـه دانش آمـوز فرصـت دهيد فعاليت هـاي بهتر 
را جايگزيـن فعاليت هـاي قبلـي خـود كنـد و دليـل اينكـه 
مي خواهـد كار جديـد را جانشـين كار قبلي خـود كند، با ذكر 

تاريـخ توضيـح دهد.
از  نمايشـگاهي  دانش آمـوزان  و  معلمـان  والديـن،  بـراي   
پوشـه هاي   كار ترتيـب دهيـد تـا هـر دانش آمـوز در مـورد 

پوشـه ي كار خـود توضيـح دهـد.
 پوشـه ي هـر دانش آمـوز را بـه همـراه بازخـورد معلـم، بـه 

صـورت كتبـي، بـه معلـم سـال بعـد تحويـل دهيد. 

براي مطالعه ي بيشتر در مورد پوشه ي كار مي توانيد به منابع زير مراجعه كنيد:
 حسني، محمد؛ احمدي، حسين  )1388(. ارزشيابي توصيفي، الگوي نو در ارزشيابي تحصيلي. انتشارات مدرسه. تهران.

 حمزه بيگي، طيبه؛ ياسـيني، زهرا و ديگران )1396(. راهنماي معلم در ارزشـيابي توصيفي ويژه ي معلمان دوره ي ابتدايي. اداره ي كل 
نظارت بر نشـر و توزيع مواد و رسـانه هاي آموزشـي. تهران.

 فراهاني، مهدي )1383(. مقدمه اي بر ارزشيابي كيفي آموخته هاي فراگيران. مؤسسه ي فرهنگي منادي تربيت. تهران.
 بروكهارت، سوزان)1389(. ارزشيابي توصيفي يعني بازخورد مؤثر. ترجمه ي طاهره رستگار. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت. تهران.

 ياسـينی زهرا سـادات و همـکاران )1384(. راهنمـای آمـوزش مهارت هـای زندگـی. سـازمان آمـوزش و پرورش شـهر تهـران. معاونت 
آمـوزش و پـرورش عمومی. 

نكات مهم در به كارگيري پوشه ي كار در ارزشيابي توصيفي
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