
چرا  : ارزشیابی برنامه درسی
 و چگونه

 
 

 سهیال غالم آزاد
 پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی



  زيرا .است رسمي تربيت نظام يك اصلي مؤلفه های از درسي برنامه
 برای را ويژه ای تربيتي تجارب هدفمند، صورت به مؤلفه اين كه

 فراهم مختلف شئون و ابعاد در دانش آموزان وجودی تعالي و ارتقا
 و معنا از آمده عمل به تعاريف در و نظری لحاظ به .مي نمايد

 از طيفي بردارندۀ در درسي ريزی برنامه درسي، برنامه ريزی مفهوم
   .است فعاليت ها انواع



 برنامه درسی

 از) شده طرح ريزی و نظام مند فرصت های مجموعه به درسي برنامه
 طيف با درس كالس و مدرسه تا محلي و منطقه ای ملي، سطح

 بر مترتب نتايج و (محدود بسيار تا فراگير و گسترده بسيار مخاطبان
 جهت الزم شايستگي های كسب برای متربيان كه مي شود اطالق آنها

  قرار آنها معرض در اسالمي معيار نظام اساس بر موقعيت اصالح و درك
 از قبولي قابل مرتبه خويش هويت پيوسته تعالي و تكوين با تا مي گيرند
   .آورند دست به را ابعاد همه در طيبه حيات تحقق برای آمادگي

 عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول نظری مباني)
 (372 .ص ،1390 ايران، اسالمي جمهوری



 برنامه مختلف ابعاد  تعيين و تعريف در نظر اختالف وجود رغم به
 برنامه ریزی فرایند اصلي اجزا از يكي ارزشیابی درسي، ريزی

 تربيت نظام تحول سند نظری مباني در جمله من .است درسی
 چهار از يكي ارزشيابي آن، رهنامه بخش در و عمومي و رسمي
   .است شده گرفته نظر در درسي برنامه نظام زير اصلي فعاليت



 برنامه درسی
 زير نظام برنامه درسي شامل ابعاد چهارگانه

O  ،طراحی 
O ،تدوین 
O اجرا و 
Oارزشیابی 
است، كه با توجه به عوامل موثر بر كيفيت در يك بافت منسجم و يك   

پارچه و هم سو و هم آهنگ با غايت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي 
مباني نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت . )سامان دهي مي شود

 (1390رسمي عمومي جمهوری اسالمي ايران، 

 



 برنامه درسی
، در درجه نخست ناظر بر ويژگي های عام طرح يا نقشه حاكم بر طراحی

برنامه درسي است كه ديدگاه يا خاستگاه ارزشي برنامه درسي را تبيين  
مي نمايد و در درجه دوم به ابتناء به چنين پايگاهي برای عناصر برنامه  

 درسي مانند 
Oتشخیص نیاز و تدوین اهداف  ، 
Oسازماندهی محتوی، انتخاب محتوی  ، 
Oفرصت ها و فعالیت های یادگیری/راهبرد های تدریس  ، 
Oو   سنجش پیشرفت تحصیلی 
Oزمان 
 .  تعيين تكليف مي نمايد 



 برنامه درسی
، ناظر بر فرايند ساخت و توليد برنامه درسي است و شامل تدوین

 ابعادی مانند 
Oتمركز و عدم تمركز، / خاستگاه برنامه ریزی درسی 
O میزان انعطاف و 
Oتركیب گروه های تصمیم گیرنده درباره عناصر برنامه درسی 
 .  مي باشد 



 برنامه درسی

، ناظر بر رخدادهايي است كه چگونگي عملياتي ساختن اجرا
 برنامه درسي را در كانون توجه داشته و شامل ابعادی همچون  

Oمبدا تغییر، / منشا 
Oعامل تغییر و / واحد 
O پیامدهای تغییر 

 .مي شود



 برنامه درسی

و   بازسازی، ناظر بر فرايند دريافت داده های معتبر برای ارزشیابی
 است و شامل ابعادی مانند  به سازی مداوم برنامه درسي

O ،سطوح 
O روش و 
O منابع اطالعاتی 

 .  مي شود



 نظام هر در دانش آموزان تربيتي تجارب كيفي ارتقاء كلي طور به
 آن درسي برنامه های كيفي ارتقاء به منظر يك از رسمي تربيت
 به و درسي برنامه های كيفي ارتقاء بي ترديد و مي كند پيدا ارتباط

 صرف .است ارزشيابي نيازمند نيز درسي برنامه ريزی فرايند ويژه
 فرايند در ارزشيابي ضرورت برای نظری توجيهات اين از نظر

 از ارزشيابي ضرورت نيز عملي جنبه از درسي برنامه ريزی
   .است بحث و توجيه قابل درسي برنامه های



 تفسير و تحليل جمع آوری، برای منظم فرايندی به ارزشيابي
  هدف های آيا شود تعيين كه منظور اين به مي شود؛ گفته اطالعات

 چه به و هستند يافتن تحقق حال در يا يافته اند تحقق نظر مورد
 .ميزاني

 .(32 .ص ،1383 سيف در شده نقل ،1991 گي،) 

 



 اصول ارزشیابی برنامه درسی

Oتدوين فرايند سه گانه مراحل در بايد درسي برنامه ارزشيابي  
 برای (مجموعي)پاياني و (تكويني)آزمايشي اجرای ،(تكوين)

  در عمومي و رسمي تربيت نظام موفقيت ميزان ارزيابي
 .شود انجام طيبه حيات مراتب به متربيان دستيابي

Oسطوح در درسي برنامه اجرای كيفيت شناخت با بايد ارزشيابي 
 جامعيت، ارزشمندی، ميزان محلي و منطقه ای ملي، مختلف

 محصول، سطح سه در) را شايستگي ها اثربخشي و كارآمدی
 .نمايد تعيين (پيامد و برونداد



 اصول ارزشیابی برنامه درسی

Oو مفيد معتبر، اطالعات كننده فراهم بايد برنامه درسي ارزشيابي 
 سياست گذاران، از اعم) سهيم عوامل كليه برای موقع به

 اوليا، مربيان، مديران، درسي، برنامه ريزان كارشناسان، كاركنان،
 تمامي موثر مشاركت و باشد (ذينفع افراد ساير و مشاوران

 به مختلف سطوح در نتايج از بهره برداری در را سهيم عوامل
 باشد داشته دنبال

 



 اصول ارزشیابی برنامه درسی

Oيا كيفي و كمي داده های از استفاده با تناسب به بايد ارزشيابي  
 سودمندتری و دقيق تر نتايج به تا شود انجام آنها از تركيبي

 معيار نظام اساس بر رسمي تربيت نظام مداوم اصالح برای
   .يابد دست اسالمي



 پیشینه

 1389 سال در اجرا، حال در درسي برنامه های بهبود و اصالح راستای در
  سازمان آموزشي های رسانه و مواد تأليف،توليد معاونت گذشته روال طبق

  از پاياني ارزشيابي (درسي كتاب های تأليف و درسي برنامه ريزی دفتر)
 پيشنهاد را پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه به را درسي برنامه دوازده
  دوره هنر درسي برنامه) شده تعريف پيش از ارزشيابي طرح دو با كه نموده

 14 به مجموعاً (ابتدايي دوره آسمان های هديه درسي برنامه و ابتدايي
  و آموزش مطالعات پژوهشگاه رياست .گرديد بالغ اجرا حال در درسي برنامه

 پژوهشكده به  را درسي برنامه 14 اين از ارزشيابي انجام مسئوليت پرورش،
  .كردند محول آموزشي نوآوری های و درسي برنامه ريزی



همزمان با اجرای كتاب های تازه تاليف پايه   1390-91از سال تحصيلي 
اول، ارزشيابي از بسته آموزشي هر درس در برنامه كاری سازمان پژوهش و  

 .برنامه ريزی قرار گرفت

اول كتاب ریاضی پایه  91-1390  

 كتاب رياضي پايه دوم ابتدايي

ششم ابتدايي كتاب رياضي پايه  

92-1391  

سوم ابتدايي كتاب رياضي پايه  

 كتاب رياضي پايه هفتم

93-1392  



 روش پژوهش

  و موجود وضع شناسايي معنای به ارزشيابي پژوهش نوع اين در
 به .است مطلوب وضع و موجود وضع بين فاصله درباره داوری
 به اطالعات است الزم ارزشیابی فرایند در ديگر، عبارت
 و شده مقایسه مطلوب وضع با موجود وضع از آمده دست

  .شود قضاوت آن باره در
 بودن مطلوب و ثمربخشي بودن، مناسب دربارۀ قضاوت اين

  و بود خواهد شده تعريف هدف های برحسب برنامه محصول
 .داشت خواهد پي در بعدی اقدامات برای توصيه هايي

 



 سطوح ارزشیابی

O(قصد شده) ارزشيابي از بسته آموزشي 
O ارزشيابي از بسته آموزشي در حين اجرا 

 



 

 
از بسته آموزشی  ارزشیابی سطح ارزشیابی، در اهداف  

 (شده قصده )

  
 

 :ابعاد زيردر كتاب درسی ( شناسايي نقاط ضعف و قوت)ارزشيابي 
O ساختار 

Oصفحه آرايي 

Oسازماندهي محتوا 

 :ابعاد زيردر راهنمای معلم ( شناسايي نقاط ضعف و قوت)ارزشيابي 
O ساختار 

Oصفحه آرايي 

O  انطباق با كتاب درسي 

O محتواسازماندهي  

  

 



از بسته آموزشی  ارزشیابی اهداف ارزشیابی، در سطح 
 (شده قصده )

 : در ابعاد زير كاركتاب ( شناسايي نقاط ضعف و قوت)ارزشيابي 

O ساختار 

Oصفحه آرايي 

O  انطباق با كتاب درسي 

Oسازماندهي محتوا 

 آموزشیرسانه های ( شناسايي نقاط ضعف و قوت)ارزشيابي 

 آموزشیمیزان همخوانی عناصر بسته ارزشيابي 

 



 
از بسته آموزشی  ارزشیابی ارزشیابی، در سطح اهداف 

 اجرا شده 

فرايند اجرای بسته از ( شناسايي نقاط قوت و ضعف)ارزشيابي  
 آموزشي

Oاجرا آماده سازی فرایند  ارزشيابي 

Oبسته آموزشي یادگیری -فرایند یاددهیاز  ارزشيابي  

O دانش آموزانفرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از ارزشيابي 

 



بسته آموزشی  ارزشیابی از اهداف ارزشیابی، در سطح 
 اجرا شده

 آموزشیعوامل موثر بر اجرای بسته ارزشیابی از 
O معلماز ارزشيابي   
O دانش آموزارزشيابي از 

O والدینارزشيابي از 

O تجهیزات و امکانات آموزشیارزشيابي از 

O فضای آموزشی ارزشيابي از 

O زمان تخصیص یافته ارزشيابي از 

 



مؤلفه هایی كه اندازه گیری شده یا درباره آن ها اطالعاتی  
  جمع آوری می گردد

 در سطح ارزشیابی بسته آموزشی قصد شده

 كتاب درسی
 كتاب راهنمای معلم

 كتاب كار



 كتاب درسی

   ساختار
Oرعايت قالب مشترك برای پايه و دوره، رعايت معيارهای تصويرگری  در )جلد

تناسب طرح روی جلد   ،طراحي روی جلد  و  انطباق آن با سنجه های تصويرگری
ستفاده از پشت جلد برای ارائه پيامهای آموزشي و فرهنگي ، ابا هدف اصلي كتاب

 (منطبق با موضوع كتاب، داشتن عطف
Oتصوير  ،صفحه حقوقي :رعايت استانداردهای سازمان در)واحدهای پیش از متن

 (سخني با دانش آموز ،فهرست ،و كالم حضرت امام
Oوجود زير نويس، وجود ارجاعات، و فرعي هماهنگي عناوين اصلي)صفحات متن ،

 ....(شماره گذاری عنوان و شرح جداول، نمودارها، تصاوير و 

Oرعايت  انسجام مطالب ارائه شده، ،كفايت مطالب ارائه شده)سازماندهی متن
تعادل و هماهنگي قالب فصلها، دروس و فعاليت ها، وجود پيش سازمان دهنده 

 (ها، وجود خالصه فصل، وجود بخش پايان فصل
O(وجود واژه نامه ، وجود كتاب نامه)صفحات پس از  متن 

 



 كتاب درسی

 صفحه آرایی 
Oتناسب اندازه قلم   ؛رعايت تناسب نوع قلم با سن مخاطبان، متنوع بودن نوع قلم)خط

رعايت فاصله  ،رعايت فاصله بين سطرها ،متنوع بودن  رنگ قلم ،با سن مخاطب
 (كلمات در سطرها

Oمثل عكس، تصوير، جداول، نمودارها،   تنوع در عناصر گرافيكي) عناصر گرافیکی
 (هماهنگي عناصر گرافيكي ، ...نقشه، ريز نقشها، نشانه ها و

O(رعايت سفيد خواني،  هماهنگي عناصر)تركیب بندی و چینش عناصر   
Oنداشتن  پيا مهای   ،تناسب با تجارب زيسته مخاطبان)زیبایی شناسی در تصاویر

 ،تناسب سبك تصويرگری با محتوا و مضمون ،كمك به درك مفاهيم ،متعدد و ضمني
تطبيق  ،متناسب بودن آناتومي حاالت، حركات و نسبت ها ،تنوع در سبك تصويرگری

تناسب  ،جذاب بودن و كمك به ماندگاری مفاهيم ،احترام به قوميت ها ،با واقعيتها
تناسب رنگ تصاوير  ،تناسب فرم تصاوير با سن مخاطبان ،نوع تصاوير با سن مخاطبان

با سن مخاطبان، تناسب سبك تصويرگری با سن مخاطبان، رعايت معيارهای فرهنگي  
 .  (و ديني سازمان



 كتاب درسی

 سازماندهی محتوا
Oتوان پشتيباني از يادگيری، انتقال يادگيری  به ) تکالیف یادگیری و سئواالت

موقعيت جديد، كمك به استحكام يادگيری، پاسخ  به سبك های يادگيری 
توزيع متناسب فعاليت ها از نظر سطوح ، رفع بد فهمي ها توسط يادگيرنده ،مختلف

دشواری آن ها، توزيع متناسب فعاليت ها از نظر سطوح دشواری آن ها، تناسب تعداد 
و دشواری فعاليت ها با اهداف و بودجه بندی مفاهيم و دروس ، تناسب نوع 

 ( فعاليت ها با سطوح دشواری مورد انتظار اهداف، كفايت تعداد فعاليت ها

Oوجود تكاليف يادگيری برای   وجود سطوح مختلف تعريف شده  اهداف،)سنجش
وجود تكاليف  ،وجود تكاليف يادگيری برای سنجش گروهي ،سنجش فردی

به كار گرفته شده است، / بر روی وجوه خاص از آنچه دريافت( توسعه ای)تكميلي 
وجود  ،وجود تكاليف ترميمي برای اصالح ضعف های يادگيری دانش آموزان

، وجود فرصت دريافت فرصت های ،خود ارزيابي و دريافت  بازخورد از همساالن
 (بازخورد از معلم

 



 كتاب درسی

 سازماندهی محتوا
Oرعايت آيين  معيار ساده بودن متن، رعايت زبان )بیان و سبك نگارش ،

 (نگارش،توجه به واژگان پايه ، تناسب اندازه كلمات و جمالت با سن مخاطبان
O(توسعه فرصت های يادگيری ،داشتن روند منطقي)توالی 
O(مستند سازی اطالعات ارائه شده ،به روز بودن اطالعات)اعتبار 
Oبين دروس، بين متون و تصاوير، در تخصيص زمان به فعاليت   ،بين فصول)تعادل

 (ها
Oتوجه به انواع نقش  ،توجه به  اسامي زنانه و مردانه بطور متعادل)عدالت جنسیتی

وجود  ،(عدم اختصاص نقش های خاص يك جنس) ها و وظايف هر دو جنس
 (تصاوير هر دو جنس

Oبين  ،بين متون و جداول، بين متون و نمودارها ،بين متون و تصاوير)هماهنگی
 (بين فصل ها و دروس ،بين دروس و فعاليت ها ،متون و نقشه ها و ريز نقش ها

 



 كتاب راهنمای معلم

   درسی كتاب با انطباق
Oارائه ها فصل تفكيك به آموزش راهبردهای اجرای فرايند)درسی كتاب تبیین 

 بد است، شده بيان يادگيری های پيامد قالب در درس / فصل اهداف ،است شده
 ،است شده تشريح وضوح به ها فصل از يك هر در بالقوه يادگيری های فهمي

  فعاليت ،است شده بيان وضوح به ها فصل از يك درهر ها فهمي بد رفع راهكارهای
  های ظرفيت از استفاده امكان  كه است شده تشريح نحوی به يادگيری های

  كه است شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت ،آورد مي  فراهم را محيطي
 يادگيری های فعاليت ،آورد مي  فراهم را يادگيری متنوع منابع از استفاده  به  نياز
  زندگي واقعي های موقعيت با ارتباط برقرای امكان  كه است شده تشريح نحوی به
 امكان  كه است شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت كند، مي فراهم را

 های فعاليت ،كند مي فراهم اجرا شرايط با ها فعاليت تطبيق در را معلم مداخله
  فعاليت تطبيق در را معلم مداخله امكان  كه است شده تشريح نحوی به يادگيری

 (كند مي فراهم  فراگيران توانايي با ها
 



 كتاب راهنمای معلم

 انطباق با كتاب درسی 

Oتشريح نحوی به يادگيری های فعاليت)یادگیری های فرایند تبیین 
 ،است داده قرار توجه مورد اطالعات انتقال و دريافت های فعاليت  كه شده

 دانش مستقل يادگيری  كه شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت
 شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت ،گيرد قرار توجه مورد  آموزان

  فراهم همزمان طور به را اساسي های مهارت و مفاهيم تلفيق امكان  كه
 با تلفيق امكان  كه شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت سازد، مي

 (سازد مي فراهم   را  درسي موضوعات ساير

 



 كتاب راهنمای معلم

  درسی كتاب با انطباق
Oكه شده تشريح نحوی به يادگيری های فعاليت) ارزشیابی و سنجش تبیین  

 تكاليف ،سازد مي فراهم را همساالن از بازخورد گرفتن و خودارزيابي های فرصت
 تكاليف است، داده قرار توجه مورد را يادگيری متفاوت های سبك سنجشي
 سنجشي تكاليف ،است داده قرار توجه مورد را توانايي مختلف سطوح سنجشي
 و مالك ،است كرده مشخص را يادگيرندگان يادگيری اصالح و ترميم چگونگي

 اسناد ،است گرفته قرار توجه مورد سنجش های روش كارگيری به عملكرد سطوح
 نگهداری كار پوشه در بايد مي كه عملكردی تكاليف و فعاليتها و كار های نمونه و

 در سنجش و يادگيری فرايند در سنجش ميان رابطه ،است شده مشخص شود
  يادگيری های فعاليت نتايج بازخورد ارائه چگونگي ،است شده بيان يادگيری پايان
  در سنجي همسال و سنجي خود انجام چگونگي ،است شده بيان آموزان دانش

 (است شده تشريح يادگيری جزيان

 



 در سطح ارزشیابی بسته آموزش اجرا شده

 ارزشیابی فرایند آماده سازی اجرا 

Oتوزيع به موقع كتاب ، راهنما و كتاب كار و رسانه 

Oدوره های ضمن خدمت) آموزش معلمان 

 یادگیری بسته آموزشی  -از فرایند یاددهی ارزشیابی

Oد يادگيری و ياددهي در كالس  نچگونگي تحقق فراي 

O مشكالت تدريس 

O چگالي فعاليت های و مفاهيم واحد های درسي،مشكالت   )مشكالت يادگيری
 يادگيری محتوای توسط دانش آموزان  

O مشكالت كاربرد رسانه ها ی آموزشي 

O مشكالت كاربرد كتاب كار 

 



 در سطح ارزشیابی بسته آموزش اجرا شده

 از فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارزشیابی

Oپيشرفت تحصيليد ارزشيابي نچگونگي تحقق فراي 

O پيشرفت تحصيليمشكالت ارزشيابي 



 

 
 ارزشیابی عوامل موثر بر اجرای بسته آموزشی

  
 

 ارزشیابی از معلم

O دانش 

O نگرش 

O  مهارت 

 ارزشیابی از دانش آموز

O نگرش نسبت به درس 

O ديدگاه نسبت به مشكالت كتاب و كتاب كار 

 ارزشیابی از والدین

O نگرش نسبت به بسته آموزشي 

Oچگونگي همكاری در فعاليت های  خواسته شده 



 ارزشیابی عوامل موثر بر اجرای بسته آموزشی

 ارزشیابی از تجهیزات و امکانات آموزشی

O وجود و عدم وجود 

Oچگونگي كاربرد 

 ارزشیابی از فضای آموزشی 

O فضای فيزيكي كالس درس 

Oفضای رواني اجتماعي 

 ارزشیابی از زمان تخصیص یافته 

O كفايت زمان برای هر  درس 

O كفايت زمان برای كل كتاب 

 



 جمع آوری داده ها
Oنظرات معلمان در باره كتاب های درسي، كتاب راهنمای معلم و كتاب كار و  ... 

Oنظرات دانش آموزان در باره كتاب درسي و محتوای آن به ويژه تصاوير 

O نظرات متخصصان برنامه ريزی درسي 

Oنظرات متخصصان روان شناسي يادگيری 

O نظرات متخصصان هنری طراحي كتاب های درسي 

Oنظر متخصصان موضوعي 

O در خصوص فرايند ياددهي و يادگيری و مواد و )مشاهدات داخل كالس
مشاهدات ( در خصوص امكانات و تجهيزات)و مدرسه ( رسانه های مورد استفاده

 فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  

O (معلمان متخصص )نظرات گروه های آموزشي 
Oنظر والدين 



 نمونه گیری
 با ،مدارس و درس كالس های معلمان، آموزان، دانش از گيری نمونه روش

  به هدف دار خوشه ای صورت به ،مربوطه آماری جامعة وسعت به عنايت
 بود زير شرح

Oاستان چهار انتخاب 
Oاستان هر از شهر سه انتخاب 
Oپسرانه مدرسه دو و دخترانه مدرسه دو انتخاب 
Oمدرسه هر از كالس دو انتخاب   

 



 ابزار گردآوری اطالعات
Oبرنامه ريزی درسي تخصصان فرم وارسي محتوای كتاب درسي از منظر م 

O  فرم وارسي محتوای كتاب درسي از منظر متخصصان تصوير گری 

O فرم وارسي محتوای كتاب درسي از منظر متخصصان روانشناسي يادگيری 

Oفرم وارسي رسانه های آموزشي بر اساس متخصصان  تكنولوژی آموزشي 

O فرم وارسي نظرات متخصصان موضوعي 

O برای جمع آوری نظرات نيمه ساختار مند مصاحبه و فرم مصاحبه نظر خواهي پرسشنامه
   معلمان

Oفرم ثبت اطالعات جلسات هم انديشي با گروه های آموزشي؛ 

O  پرسشنامه والدين در خصوص چگونگي درگيری دانش آموزان در فعاليت های يادگيری درس 
O فرم گزارش روزانه فرايند تدريس و يادگيری كالس درس توسط معلمان 

Oدر خصوص )، برای جمع آوری داده های حاصل از مشاهدات داخل كالس فرم ثبت مشاهده
 ( فرايند ياددهي و يادگيری و فرايند ارزشيابي

O ؛ (در خصوص امكانات و تجهيزات)فرم ثبت مشاهده مدرسه 

O فرم مصاحبه نيمه ساختار مند با دانش آموزان 

 



 چگونگی تحلیل داده ها



 منابع
O  مباني نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

 .وزارت آموزش و پرورش(. 1390)جمهوری اسالمي ايران 
O چهار چوب ارزشيابي از بسته های آموزشي  (. 1392)حسني، محمد

 .جديد پايه های سوم دبستان و اول متوسطه
O رياضي دوره  ارزشيابي پاياني از برنامه درسي (. 1391)غالم آزاد، سهيال

 .سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشي. راهنمايي تحصيلي
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