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چکیده
اولین  تصویب  با  رسمی  طور  به  ما  کشور  در  دانش  آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  نظام  خرده 

وظایف  شرح  و  آیین  نامه  ها  بررسی  گرفت.  شکل  كشور  پرورش  و  آموزش  نظام  در  مدارس  امتحانات  نظام نامه 

تشكیالت مرتبط با این خرده   نظام نشان می  دهد كه سیاست گزاران و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی كشور همانند 

ارزشیابی از عملكرد تحصیلی دانش  آموزان به ارزشیابی از نظام آموزشی كشورها توجه داشته  اند.

 تغییر در ساختار و  برنامه  های نظام آموزشی، توجه به ارزشیابی آموزشی را كمرنگ  تر و نقش ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی را برجسته  تر کرده است. در این مقاله، روند خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، پیگیری 

می  شود.

پیشرفت  ارزشیابی  آموزشی،  ارزشیابی  ایران،  پرورش  و  آموزش  نظام  کلیدواژه ها  : 
تحصیلی، امتحانات.

مقدمه
نهاد آموزش و پرورش رسمی، یكی از نهادهای مدرن امروزی است كه دولتها به شدت 
به آن احساس نیاز دارند و گویی بدون وجود این نهاد، خود را ناتمام  می  شمارند؛ حتی می توان 
به همین سبب بخش  ناتوان هستند.  دادن وظایف خود  انجام  در  نهاد،  این  بدون وجود  گفت 
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بزرگی از بودجه  اجتماعی دولت، به  سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان این نهاد سپرده می شود. 
اقتصاد  دانان و جامعه شناسان برای توجیه این عمل، دقت نظر های قابل توجهی داشته اند.

نهاد آموزش و پرورش، مسئولیت تعلیم و تربیت افراد جامعه را به عهده دارد و در این 
راستا بخش مهمی از بودجه عمومی را هزینه می  كند. با این وجود،  مشخص نیست كه از این 
منابع مالی و مادی تا چه اندازه  در مسیر تحقق هدف  های آموزشی بهره می  گیرد و وظایف خود 
را به نحو مطلوب  انجام می  دهد. این سؤال به ویژه از زمانی كه بحث پاسخگویی دولت  ها )به 
طور كلی مدیریت ها( رواج پیدا كرد، به نحو جدی تری مورد توجه قرار گرفت و پاسخگو بودن 

مدیران آموزش و پرورش به یک اصل تبدیل شد.
است  توانسته  حد  چه  تا  پرورش  و  آموزش  نهاد  كه  مهم  پرسش  این  پاسخ  یافتن  برای 
متوجه  نگاه ها  ببرد،  بهره  خوبی  به  پرروش  و  آموزش  هدف  های  راستای  در  عمومی  بودجه  از 
عملكرد دانش آموزان می  شود، زیرا عملكرد آنان اگرچه نتیجه تالش و كوشش فردی آنان به شمار 
می  آید، اما از سوی دیگر، حاصل امكانات و فرصت  هایی است كه نظام آموزش و پرورش با 

استفاده از بودجه عمومی برای آنان فراهم می  كند.
 بر این اساس، خرده نظام امتحان و ارزشیابی تحصیلی در نهاد آموزش و پرورش جلوه ای 
نتایج  دیگر  سوی  از  و  می  سنجد  را  دانش آموزان  تحصیلی  عملكرد  سو  یک  از  می  یابد.  ممتاز 
و  ساختار  می  دهد.  نشان  را  دانش  آموزان  برای  آمده  فراهم  آموزشی  های  فرصت   از  حاصل 
یافت،  تكامل  و  گرفت  شكل  ایران  پرورش  و  آموزش  نظام  در  ها  سال   طول  در  كه  تشكیالتی 

بیانگر اهمیت خرده نظام امتحان و ارزشیابی در ایران است. 
اما آیا این تشكیالت گسترده می  تواند نظام آموزش و پرورش كشور را ارزیابی كند؟ در این 
بخش می  كوشیم تا ضمن بررسی سیر تاریخ شكل گیری تشكیالت، تصویری از وضع موجود 
نظام ارزشیابی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش ترسیم كرده؛ بر اساس اسناد و مدارک رسمی 

و علمی، كاركرد بالفعل و بالقوه این نظام را مورد بررسی و نقد قرار دهیم.

سابقه نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ایران
دوره مدرن سازی1 درعصر  آغاز  با  و مشیرالدوله(  امیركبیر  میرزا،  )عباس  اصالح  گران 
مدرن،  و  حساس  نهاد  این  شكل گیری  درآغاز  كردند.  ویژه ای  توجه  آموزشی  نظام  به  قاجار، 
1. Modernizing
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ارزشیابی  به  بیشتر  توجه  این  اما  گرفت؛  قرار  مسئوالن  عنایت  مورد  بیش  و  كم  نیز  ارزشیابی 
عملكرد دانش آموزان و ارتقای تحصیلی آنان معطوف بود. برای مثال دارالفنون نظام امتحانات 
و صدور گواهینامه ای داشت كه در نهایت به كسب دیپلم دارالفنون می انجامید )رینگر1، ترجمه 

حقیقت خواه، 1380(. 
تردیدی نیست كه اولین سند معتبر در حوزه آموزش و پرورش، قانون معارف است كه در سال 
1289 هـ.ش تصویب شد)صافی،1385(. اما در زمینه ارزشیابی تحصیلی، اولین سند رسمی به 
نظام نامه مكتب مربوط است كه در تاریخ بیستم برج حوت سال 1302 هـ.ش در پنجاه و سومین 
جلسه شورای عالی معارف2 تصویب شد و در آن ماده ای با این مضمون درباره ارزشیابی آمده است:

»پس از ختم تحصیالت، مدیر و معلمین مدرسه با حضور كدخدای ده  و در صورت امكان 
مفتش محلی معارف، مجلس امتحان تشكیل داده، صورت مجلس و نمره  های شاگردانی را كه 
زاده،1380(. شورای  می فرستند« )حسین  معارف والیتی  اداره  به  پذیرفته شده اند  امتحان  در 
عالی معارف در همین سال نظام  نامه )آئین  نامه( امتحانات مدارس ذكور و اناث را برای مدارس 
دانش آموز،  تحصیلی  عملكرد  از  ارزشیابی  برای  نظام  نامه،  این  در  می كند.  تصویب  جدید 

ساز وكار به نسبت دقیقی طراحی شده است.
تاریخ شكل  گیری خود در خصوص  امتحانات پیشرفت تحصیلی در سیر  اما خرده نظام 
ارزشیابی آموزشی چه جهتی را دنبال می  كند و هم اكنون تا چه اندازه می تواند نظام آموزشی  را 
ارزیابی نماید؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی نظام امتحانات پیشرفت تحصیلی از دو منظر 

مورد بررسی قرار می  گیرد:
 ساختار، تشكیالت و وظایف

 آئین  نامه

ساختار، تشكیالت و وظایف
اداره  تشكیل  با  فرهنگ3   وزارت  مقررات  به  مربوط  سازمانی  رسمی  تشكیالت  اولین 

1. Ringer

2. قانون شورای عالی معارف در بیستم اسفند 1300 شمسی برای توسعه دوایر علوم و اشاعه معارف و رفع نقایص 
حتصیالت علمی و فنی به تصویب رسید )فتحی، هوشنگ،8631، به نقل از صافی، 5831(.

1. با تصویب جایگزینی كلمه فرهنگ به جای كلمه معارف در فرهنگستان ایران در سال 7131 شمسی، وزارت معارف، 
وزارت فرهنگ نامیده شد)صافی، 5831(. 
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امتحانات و   برنامه  ها در تاریخ 11 فروردین 1318 در وزارت فرهنگ آن زمان شكل گرفت. طبق 
اساسنامه، وظیفه   این اداره »رسیدگی به امور مربوط به برنامه و آیین  نامه های آموزشی، امتحانات 
و مسابقه های علمی است«. این اداره دو دایره مجزا داشت كه دایره امتحانات آن به دلیل مرتبط 

بودن با موضوع بحث، بررسی می  شود؛ وظایف دایره امتحانات عبارت بود از:
 رسیدگی به امور امتحانات نهایی ابتدایی، دوره اول و دو ر ه دوم متوسطه؛

)از  مستقیم  و  مستقیم  غیر  صورت  به  كه  آموزشگاه ها  همه  داخلی  امتحان  بر  نظارت   
پایه ششم به باال( انجام می شد.

نیز شامل    را  انتخاب دانشجو  به  امر مسابقات علمی كه مسابقات مربوط  به   رسیدگی 
می  شد )در واقع هسته اولیه سازمان سنجش آموزش كشور(.

اساسنامه تشكیالت اداره برنامه ها و امتحانات كه در سال 1318 شكل گرفت، نكته ای 
دارد كه نشان می  دهد جهت گیری ویژه  طراحان، ارزشیابی آموزش است. در یكی از بخش های 
آمده  آموزشگاه ها  داخلی  امتحانات  بر  امتحانات  دایره ی  غیرمستقیم  نظارت  ذیل  اساسنامه، 
كلی  تحصیالت  پیشرفت  وضع  مطالعه  برای  عمومی  گرافیک  های   ]نمودارهای[  »تهیه  است: 
كشور و گرافیك های ]نمودارهای[ اختصاصی معرف چگونگی پیشرفت هر یک از مواد درسی در 
ادوار مختلف تحصیلی )از لحاظ سنی، ناحیه، شرایط اجتماعی و...( برای مطالعات روان

شناسی و تعلیم و تربیت و اخذ نتیجه برای انطباق دادن برنامه با احتیاجات فكری و روحی مناطق 
مختلف كشور« )حسین زاده،1380(.

تدوین   در  می دهد  نشان  كه  می خورد  چشم  به  بند  این  در  اساسی  و  مهم  بسیار  نكته  دو   
اساسنامه ، برای این دایره چشم انداز بلندی را ترسیم كرده اند. 

داخلی  امتحانات  نتایج  اساس  بر  كشور  آموزش  وضعیت  از  آماری  تصویری  1.ارائه 
و  داشتند  زیادی  اعتماد  امتحانات  نتایج  به  سؤال  طراحان  می  رسد  نظر  به  آموزشگاه ها؛ 
می  كوشیدند تا از داده های حاصل از امتحانات برای تحلیل عملكرد كلی نظام آموزشی بهره 

گیرند. 
2.تحلیل اطالعات حاصل از امتحانات مدارس.

      آنچه ذكر شد نشان می  دهد هدف آنها، اصالح و بهبود برنامه ها و انطباق آن با نیازهای 
دانش آموزان و جامعه یا به سخن دیگر، شناخت ضعف  ها و رفع آن ها و اصالح برنامه های آموزشی 
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بود. این شیوه نگاه را می  توان هسته اولیه تفكر  در مورد ارزشیابی نظام آموزشی كشور برشمرد.1 
پیشرفت  امتحانات  نظام  تشكیالت خرده  و  در ساختار  دگردیسی  و  تحول  نقطه عطف    
تحصیلی در سال 1343 است؛ وزارت آموزش و پرورش در آن سال، از وزارت فرهنگ جدا 
این  امتحانات در وزارت آموزش و پرورش شكل  گرفت. در  اداره كل  شد)صافی، 1385( و 
اداره كل  در  آمد.  پدید  اجرایی«  »معاونت  و  ارزشیابی«  و  »تحقیقات  معاونت  دو  اداره كل، 

امتحانات تا سال 1377، تغییر اساسی و جدی به چشم نمی خورد )حسین زاده، 1380(.
تدوین  تهیه،   ،1377 تا   1343 سال  های  فاصله  در  امتحانات  كل  اداره  عمده  وظایف   
و تصویب آئین  نامه امتحانات، ابالغ آن به استان  ها، نظارت بر روند اجرایی امتحانات به ویژه 
امتحان نهایی و مسائل اداری است. در شرح وظایف اداره كل امتحانات از چشم اندازهای خوبی 
كه در سالهای قبل برای دایره امتحانات تعریف شده بود، خبری نیست و در وظایف آن، هیچ 

اشاره ای به كاربرد نتایج امتحانات برای بررسی جریان آموزشی در كشور نشده است.  
تغییر  تحصیلی  ارزشیابی  و  سنجش  كل  اداره ی  به  امتحانات  اداره كل   1378 سال  در   
به معاونت آموزشی پیوست.  برنامه ریزی آموزش جدا شد و  از سازمان پژوهش و  یافت و  نام 
در  كه  بیشتر كارشناس هایی  نمی شود.  دیده  اساسی  تغییر  اداره كل،  این  در ساختار تشكیالتی 
اداره كل قبلی بودند، تداوم یافتند و تنها به دلیل مسائل مرتبط با ورود رایانه، یک پست كارشناسی 

با عنوان  كارشناسی پایگاه اطالعاتی و آماده سازی به تشكیالت اضافه شد.
 وظیفه پایگاه اطالعاتی، جمع آوری اطالعات حاصل از امتحانات دانش آموزان سراسر 
كشور بود. این پست كارشناسی،  مقدمه  آماده سازی و پردازش داده هایی مناسب برای ارزشیابی 

از نظام آموزشی به شمار می  آید.
با این حال، تحوالت مناسبی به لحاظ شرح وظایف از سال 1378 دیده می شود كه می تواند 
زمینه هایی را برای سنجش نظام آموزشی كشور فراهم كند. از جمله  این زمینه  ها، تهیه و تدوین 
آزمون های استاندارد استعداد تحصیلی، آزمون های استاندارد تشخیصی، تعیین استانداردهای 
ملی برای تعیین سطح موفقیت تحصیلی در هر درس و در هر پایه و دوره )حسین زاده،1381( 

است؛ دیگر زمینه  ها عبارتند از:
  تشكیل بانک سؤال با استفاده از سیستم های رایانه ای؛

1. وظیفه این دایره در بخش سوم، مسابقات انتخاب دانشجو نیز ذكر شده است كه هسته اولیه سازمان سنجش آموزش 
كشور است؛ این نهاد نیز به نوعی با ارزشیابی  حتصیلی  سر و كار دارد.
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  تشكیل بانک اطالعات دانش آموزی؛
  تهیه و اجرای آزمون های ملی و سنجش پیشرفت تحصیلی؛

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت ادواری؛
  تعیین چگونگی سطح عملكرد دانش آموزان؛

  شناخت روند تغییرات آموزشی؛
  شناخت ضعفها و نارسائی  های موجود در نظام یاددهی ـ  یادگیری؛

  مقایسه وضعیت آموزش استان ها و مناطق.
از  این وظایف، بخش مهمی  نشان می  دهد  ارزشیابی  و  اداره كل سنجش  شرح وظایف 
با این وجود این موضوع كه تجزیه و تحلیل  فعالیت های ارزشیابی آموزشی را در بر می گیرد. 
اطالعات به دست آمده، توسط چه نهادی باید انجام شود، در شرح وظایف روشن نشده است. 

همچنین در آن به تحلیل عمیق و ارزشیابی از جریان آموزش كشور تأكید نمی  شود. 
نكته مهم دیگر اینكه ساختار تشكیالتی اداره كل سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به 
گونه ای است كه از عهده وظایف سنگین خود بر نمی آمد. به دیگر سخن، ساختار  تعیین شده، 

توانایی انجام دادن وظایف محوله را نداشت.
 وجود دو كارشناس پایگاه اطالعاتی و آماده سازی و كارشناس تهیه آزمون های استاندارد 
امتحانات  مانند  وظایف  سنگین  حجم  می رسد  نظر  به  اما  زاده،1381(،  )حسین  نوازند  چشم 
نهایی در تعداد زیادی از رشته های نظری و مهارتی داخل و خارج از كشور، آزمون های گوناگون 
)مانند آزمون های استخدامی( و مسابقات علمی، وظیفه سنگین و مهم  ارزشیابی از نظام آموزشی 

كشور را تنها با این دو كارشناس دچار مشكل می  كند. 
طبق سیاست های دولت در سال 1380، معاونت آموزش عمومی با ادغام معاونت های 
آموزشی و پرورشی، شكل گرفت و دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی در زیر مجموعه آن تأسیس 
اداره  از  كه  است  عمومی  امتحانات  كارشناسی  همان  تربیتی،  و  تحصیلی  ارزشیابی  دفتر  شد. 
كل سنجش و ارزشیابی تحصیلی جدا شد. بر این اساس وظایف اداره كل سنجش و ارزشیابی 

تحصیلی به دوره  متوسطه محدود گردید.
به دلیل سیاست های انقباضی  دولت و كوچک نمودن حجم تشكیالت در وزارتخانه ها در 
سال 1383، دفتر ارزرشیابی تحصیلی و تربیتی معاونت آموزش عمومی از تشكیالت حذف شد 



81نقد و بررسی نظام ارزشیابی تحصیلی ایران از منظر ارزشیابی  نظام آموزشی

و به جای آن دو واحد كارشناسی ارزشیابی تحصیلی و تربیتی در دفاتر آموزش و پرورش راهنمایی 
و آموزش و پرورش ابتدایی پدید آمد. هم اكنون در تشكیالت معاونت آموزش عمومی، دفتر 

ارزشیابی تحصیلی وجود ندارد )صافی، 1385(.
بنابراین تشكیالت منسجمی كه در عمل بتواند عملكرد دوره  مهم و حیاتی آموزش عمومی را 
مورد ارزشیابی قرار دهد، حذف شد و به جای آن تشكیالت محدود و كوچكی در دو دفتر آموزش و 
پرورش راهنمایی و آموزش ابتدایی  )هر یک در حد سه نیرو( پدید آمد كه وظایف آن ها1 در حد نظارت 

بر ارزشیابی تحصیلی، و اصالح و بهبود آیین نامه ها در دو دوره راهنمایی و ابتدایی است.

آئین  نامه  های امتحانات 
 توانایی آئین نامه  های امتحانات برای ارزشیابی آموزشی در پنج محور به شرح زیر بررسی می شود:

1. هدف  های امتحانات پیشرفت تحصیلی )تصریح شده در آئین  نامه امتحانات(؛
2. امتحانات نهایی؛

3. امتحانات هماهنگ كشوری؛
4. امتحانات داخلی؛

5. بانک سؤال.

هدف  های امتحانات پیشرفت تحصیلی
غالباً در آئین  نامه های امتحانات، هدف در بخش نخست مطرح می  شود. اولین آئین  نامه 
رسمی مرتبط با امتحان، با عنوان »نظامنامه امتحانات رسمی«  در سال 1302 شمسی، در سی و 
یكمین جلسه شورای عالی معارف با 26 ماده و تعدادی تبصره به تصویب رسید. در این آئین  نامه 

از هدف  ها بحث نشده است؛ محورهای اصلی و مورد تأكید در آئین  نامه عبارتند از:
 تقسیم امتحان به داخلی و نهایی؛

 تعیین شرایط ارتقاء؛

 مقیاس های مورد استفاده در كّمی كردن پیشرفت تحصیلی؛

    تحلیل محتوای آئین نامه نشان می دهد هدف اصلی امتحان، همانا تعیین میزان پیشرفت 

تحصیلی برای تصمیم گیری درباره ارتقای دانش آموز به پایه باالتر )امتحانات داخلی( و یا دوره 
١. براساس شرح وظایف كارشناس مسئول ارزشیابی دوره راهنمایی و ابتدایی.
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دیگر )امتحانات نهایی( بود. تأكید و دقت بیشتر بر امتحان نهایی به این دلیل بود كه اتمام هر دوره 
تحصیلی به گرفتن مدرک تحصیلی معتبر منجر می شد كه برای فرد مزایای اقتصادی و اجتماعی 
خاصی را به همراه داشت. بنابراین چنین دقتی تنها برای صحت ارزشیابی تحصیلی دانش آموز 

بود و اطالعات آن تنها برای سنجش پیشرفت افراد و تصمیم گیری درباره ارتقا به كار می رفت.
چنین برداشتی به آئین نامه های بعدی هم قابل تعمیم است؛ یعنی علی رغم اینكه در هیچ یک 
از آئین نامه های مصوب شورای عالی تا سال 1343 اشاره ای به هدف نشده است، اما محتوای 
آئین نامه  ها از تنظیم سازوكاری برای ارزشیابی دقیق از عملكرد تحصیلی دانش آموزان حكایت 
دارد. به همین دلیل تالش  ها مصروف صحت اجرای ارزشیابی  ها )به ویژه ارزشیابی  هایی كه به 

صدور مدرک معتبر منجر می شود( است و ارزشیابی از نظام آموزشی مورد توجه نیست.
هدف از امتحان در تاریخ 14 تیر 1343 در فصل هشتم آئین  نامه دبستان ها، ماده 78 چنین 
بیان می  شود: »ارزشیابی  كار آموزگار و سنجیدن معلومات و اطالعات دانش آموزان در حد برنامه 
تحصیلی است« )همان(. یعنی برای اولین بار در این آئین نامه به مقوله هدف  توجه شده است و آن را 
به ارزشیابی از عملكرد معلم و دانش آموز محدود می  كند؛ هر چند ارزشیابی معلم تنها از بررسی نتایج 
ارزشیابی دانش آموزان به دست نمی آید. در آیین نامه امتحانات مرحله اول تعلیمات عمومی مورخ 
3 آبان 1349 كه پس از شكل گیری نظام جدید آموزش و پرورش و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی 

)435( تصویب شد، هدف  های ارزشیابی در دوره 5 ساله ابتدایی به این شرح اعالم گردید:
راهنمایی  برای  خود  تربیتی  و  تحصیلی  پیشرفت  میزان  به  دانش آموزان  ساختن   متوجه 

آن ها در فعالیت های بعدی؛
 اندازه گیری میزان یادگیری نظری و علمی دانش آموزان و داوطلبان تحصیلی در این دوره 

برای به دست آوردن ضابطه هایی در تشخیص آمادگی آنان برای ارتقا به پایه تحصیلی باالتر؛
 به دست آوردن قسمتی از مالک  های مورد نیاز برای:

ارزشیابی روش های تدریس و كوشش در رفع نقایص آن ها؛
ارزشیابی كیفیت كار مدارس و سنجش میزان فعالیت آموزگاران؛

تشخیص میزان تأثیر اجرای برنامه های تفصیلی دوره پنج ساله ابتدایی در تأمین هدف  های 
كلی آموزش و پرورش)همان(.

بررسی فهرست هدف  های فوق نشان می دهد در نگرش سیاست گذاران آموزشی در مورد 
كاركرد خرده نظام امتحان و ارزشیابی، تحولی رخ داده است. در ذیل هدف سوم، به استفاده از 
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اطالعات حاصل از امتحانات برای ارزشیابی از روش های تدریس، عملكرد مدرسه و عملكرد 
برنامه ها توجه شده است؛ این امر كه در آئین  نامه های قبلی كمتر دیده می  شود .

 اما سؤال مهم و اساسی این است كه برای سنجش میزان تحقق این هدف چه ساز وكاری پیش بینی 
شده است. در حوزه آئین نامه تنها تالش می  شود امتحانات با دقت باشد و  اعتبار نتایج باال رود.

آئین  نامه به چشم می خورد و می توان به شكل یک تعارض به آن    نكته جالبی كه در این 
نگریست، منطقه ای شدن امتحانات نهایی كالس پنجم ابتدایی است. به این صورت كه سؤال  های 

امتحان نهایی را، معلمی خبره از معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان تدوین می  كند.
 اگرچه عملكرد مدارس یک شهرستان را می توان بر اساس امتحان نهایی بررسی كرد، 
اما نتایج امتحانات نهایی در سطح كل كشور قابل مقایسه نیست و برای ارزشیابی از برنامه های 
آئین  نامه  جزئیات  و  مذكور  هدف  های  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  نمی  باشد.  مناسب  آموزشی 
چه  را  یادگیری  ـ   یاددهی  روش های  و  برنامه ها  عملكرد  از  ارزشیابی  نیست  معلوم  امتحانات، 

گروه و تشكیالتی باید انجام دهند و آیا این هدف محقق شده است؟ 
 1359 اردیبهشت   7 تاریخ  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  اندی  و  یكسال  حدود 
آئین  نامه امتحانات دوره عمومی )ابتدایی ـ راهنمایی( تدوین شد كه در بخش هدف  های آن آمده 
است: »در آموزش همگانی امتحان به عنوان جزئی از ارزشیابی  های آموزش و پرورش برای نیل 

به هدف  های زیر انجام می شود:
تشخیص میزان پیشرفت دانش آموزان از نظر احراز شرایط الزم برای ارتقا از یک پایه به پایه 

باالتر و آگاه ساختن هر دانش آموز و اولیای او از چگونگی پیشرفت تحصیلی وی؛
 بررسی نتایج امتحان برای كشف علل خارجی پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش آموز اعم از 

روش تدریس معلم یا نارسایی برنامه تحصیلی، نقش كتاب و سایر وسایل آموزشی؛ 
تشخیص استعدادها و عالئق تحصیلی دانش آموزان و فراهم ساختن موجبات راهنمایی 

آنان در جهت بهبود فعالیت های یادگیری« )همان(.
اگرچه هدف شماره 2 تا حدودی به ارزشیابی از   برنامه  های درسی و دیگر عناصر آموزش 
توجه دارد، اما می توان گفت در این آئین  نامه نسبت به آئین  نامه قبلی تا حدودی توجه به ارزشیابی 
از برنامه ها تا حدودی كمتر از آیین  نامه قبلی می  باشد و در آن برای این امر سازوكاری پیش  بینی 
نارسایی  های  برای تشخیص  آیا سازوكاری  نكته كه  این  برای روشن شدن  نشده است؛ هرچند 
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برنامه تحصیلی معلم و كتاب وجود دارد، باید به تشكیالت سازمانی مراجعه كرد.1 
آخرین آئین  نامه امتحانات برای بررسی وضعیت موجود و شناخت میزان قابلیت استفاده 
از نظام امتحانات در ارزشیابی آموزشی، در این قسمت مورد توجه قرار می  گیرد؛ یكی از آخرین 
آیین  نامه ها در حوزه آموزش عمومی آئین نامه، امتحانات دو نوبته است كه شورای عالی آموزش 
و پرورش آن را در تاریخ 20 اسفند ماه  1377 برای دوره ابتدایی و راهنمایی تصویب كرد. این 
دست  »به  است:  آمده  آن  پنجم  هدف  در  دارد؛  هدف  شش  تحصیلی  ارزشیابی  برای  آیین   نامه 
آوردن قسمتی از اطالعات مورد نیاز برای ارزشیابی از كیفیت و محتوای برنامه های آموزشی، 

روش ها، وسایل و كار مدارس« )همان(.
شده  برخورد  منطقی تر  تحصیلی  ارزشیابی  هدف  های  با  اینجا  در  كه  می شود  مالحظه 
است؛ زیرا توجه دارد كه »قسمتی از اطالعات مورد نیاز« برای ارزشیابی از برنامه ها از این طریق 
به دست می آید نه همه اطالعات. در آیین  نامه امتحانات دوره متوسطه، هدف وسیع  تری ترسیم 
شده است؛ در این آئین  نامه به هدف اشاره می  شود در هدف پنجم آمده است: »سنجش كیفیت 
و محتوای برنامه ها و عوامل مؤثرتر در آموزش از طریق تحلیل نتایج ارزشیابی به منظور یافتن 

نارسائی  ها و رفع آن ها«.
 همین بیان در آیین نامه ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان دوره 

متوسطه 2نیز ذكر شده است )دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1387: 674(. 
تصمیم گیرندگان در هدف فوق، بار سنگینی بر عهده تشكیالت نهاده اند. تردیدی نیست 
مقایسه  قابل  امتحان،  سؤال  های  كیفیت  در  زیاد  تفاوت  سبب  به  مدرسه ای  ارزشیابی  های  كه 
برگزار  دبیرستان  پایه سوم  در  نهایی كه  امتحانات  آزمون های  به  تنها می توان  نیستند.  بررسی  و 
می شود، توجه كرد. این آزمون ها از برنامه آموزشی در همان پایه اطالعاتی به دست می دهند، نه 
بیشتر. این امتحانات براساس محتوای پایه سوم طراحی می شوند و محتوای كل دوره دبیرستان 
از  این امر، یعنی ارزشیابی  اداری ویژه ای برای تحقق  اینكه سازوكار  بر نمی گیرند، مگر  را در 
بخش  در  كه  است  پرسشی  این  باشد.  شده  لحاظ  تشكیالت  و  ساختار  در  آموزشی  برنامه های 

بررسی ساختار تشكیالت به آن پاسخ داده شد.
جدیدترین آیین  نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، 

1. این موضوع در آغاز مقاله بحث شد.
2. مصوب جلسه 666 مورخ 1380/8/3شورای عالی آموزش و پرورش.
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تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب جلسه 750 مورخ  ارزشیابی تحصیلی و  آیین  نامه  یعنی 
26 تیر ماه 1386 در ماده دوم، هدف اول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را »جمع آوری و تولید 
اطالعات برای اصالح  برنامه  ها و روش های آموزشی« تعیین كرده است )دبیر خانه شورای عالی 
آموزش و پرورش، 1387: 321(، اما با توجه به جزئیات آئین  نامه و وظایف واحد مربوط1، 

نمی توان توقع داشت كه ارزشیابی آموزشی صورت گیرد. 
قابل طرح است.  آئین نامه مذكور،  ماده 2 )هدف  ها(  از  بند  درباره همین  دیگری  نكته   
حتی اگر بپذیریم كه باید جمع آوری و تولید اطالعات برای اصالح برنامه ها و روش های آموزشی 
هدف باشد، مالحظه رویكرد حاكم بر آئین  نامه امتحانات به ویژه در دوره دبستان و حتی دوره 
دوره  به  ورود  و  تحصیلی  دوره  یک  از  خروج  )برای  استانی  و  منطقه ای  امتحانات  راهنمایی، 
باالتر( و آموزشگاهی )برای ارتقای پایه(، نمی تواند مواد الزم را برای همین هدف فراهم كند. 

این  شود؛  تحلیل  و  تجزیه  باید  بلكه  نمی كند،  كفایت  اطالعات  جمع آوری  عالوه،  به 
موضوع نه در هدف ها و نه در وظایف مربوط به كارشناس ارزشیابی نیامده است. از سوی دیگر، 
برای  برنامه درجهت »ارزشیابی  این  آیین  نامه، نشان می  دهد رویكرد  این  وجود نمره مستمر در 
یادگیری بهتر« است و بنابراین می  توان گفت محتوای آیین  نامه بر خالف هدف تصریح شده آن، 

از ارزشیابی  نظام آموزشی فاصله گرفته است.  
به طور كلی در بررسی سیر تحول آیین  نامه  های امتحانات از سال 1302 هـ.ش تا دهه هفتاد 
نكرده است )حسنی،  اساسی  تغییر  آیین  نامه  ها،  بر جریان  آشكار می  شود كه روح حاكم  نكته  این 

.)1383
اجرای  برای  فراهم كردن شرایطی  آیین  نامه  ها، همانا  این  تدوین كنندگان   دغدغه اصلی 
تكرار  یا  ارتقا  درباره   تصمیم  گیری  برای  آن  نتایج  از  استفاده  و  كنترل شده،  در شرایط  امتحان 
پایه دانش آموزان است. بنابراین می  توان گفت با وجود این مالحظات در بیان اهداف ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی  در آیین  نامه  های مربوط، رویكرد اصلی  حاكم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

در طول این سال ها با جریان ارزشیابی آموزشی  تفاوت مهمی داشته است. 
عالوه بر این، از دهه هفتاد هـ.ش به این سو نیز در نظام ارزشیابی از یادگیری« به هدف  
»ارزشیابی برای یادگیری بهتر« تغییر داده است )حسنی، 1383؛ حسنی  و احمدی، 1384(. 
1. این موضوع در بخش قبل بررسی شد و نشان داریم كه تشكیالت موجود نمی  تواند ارزشیابی آموزشی را انجام 

دهد.
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به دیگر سخن، ارزشیابی  تحصیلی از هدف   جمع  آوری اطالعات برای تصمیم  گیری درباره ارتقا 
پایه دانش  آموزان دور شده است و  به سوی گونه  ای ارزشیابی روی آورده است كه می  خواهد در 

فرایند یادگیری به دانش  آموزان كمک كند. 
در  شده  تعریف  اهداف  تحقق  میزان  در  باید  كه  دهند  می  نشان  اصالحی  جریان  دو  این 
آیین نامه ارزشیابی تحصیلی )     جمع  آوری اطالعات برای ارزشیابی از  نظام آموزشی( بیشتر شک 

كرد.
امتحانات نهایی

بوده و هست.  آموزشی كشور  نظام  از دغدغه های اصلی سیاست گذاران  نهایی  امتحان 
این دغدغه كم و بیش در تمامی آئین نامه ها دیده می  شود. امتحان نهایی از بخش  های مهم و در 
خور توجه اولین آئین نامه امتحانات مصوب سال 1302 به شمار می  آید. محتوای این آئین نامه 
علی رغم نگاه ساده آن روز به موضوع  امتحان، نشان می دهد سیاست گذاران در آن دوران احساس 
می كردند الزم است برای خروج دانش  آموز  از هر دوره تحصیلی ارزشیابی به نسبت معتبری از 

او انجام شود.
 البته در آئین نامه مذكور به سؤال  های هماهنگ و سراسری اشاره نشده است و سؤال  های 

امتحان را هیئت ممتحنین در شهرها )والیات( طراحی و اجرا می كردند.
بیشتری  با تفضیل  تغییر كرد و  آئین نامه قبلی  پنج سال بعد، یعنی در 10 مهر ماه 1307 
بسط  و  شرح  تنها  و  است  قبلی  آئین نامه  مانند  آئین نامه،  این  اصلی  مباحث  تصویب  رسید.  به 
بیشتری دارد و مواد آن به 31 ماده افزایش یافته است؛ از جمله اینكه مواد امتحان به طور كامل 
برای دوره ها تعریف شد و برای شیوه اجرای امتحان به ویژه امتحان نهایی، دقت بیشتری اعمال 
گردید. از این رو می توان گفت آئین نامه جدید به سمت افزایش اعتبار سنجش پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان گام جدی تری را برداشته است.
 نكته جالب توجهی كه در آئین  نامه اخیر وجود دارد، مفهوم امتحان »قوه« است. در ماده 
دوم آئین  نامه سال 1307 آمده است: »امتحان نهایی عبارت است از امتحان ختم دوره تحصیلی 
خواهد  قسمت  سه  شامل  و  قوه  صورت  به  مزبور  امتحان  متوسطه1  دوم  و  اول  دوره  و  ابتدایی 

بود«)شهبازی،1381(.
 1. در نظام آموزشی قدمی دو دوره ابتدایی )6 سال( و متوسطه )6 سال( وجود داشت؛ شش سال دوره متوسطه به دو 

سیكل اول )3 سال( و سیكل دوم )3 سال( تقسیم  می  شد.
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می تواند  و  می گیرد  قرار  ارزشیابی  مورد  دوره  پایان  در  كه  درسی  ماده   هر  یعنی  »قوه«1   
محتوای مرتبط با تمامی پایه های دوره را در بر گیرد. برای مثال، تمامی محتوای حساب و هندسه 

دوره ابتدایی در امتحان پایان دوره  ابتدایی، سؤال شود.
 امروزه به این نكته در آزمون های استاندارد پیشرفت تحصیلی كه برای یک دوره آموزشی 
طراحی می شوند، توجه می  كنند؛ یعنی اگر قرار است  آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی برای 
دوره ابتدایی تهیه شود، هدف  ها و انتظارات آموزشی برنامه  درسی ریاضی در دوره  ابتدایی )پنج 

پایه( مورد توجه قرار می گیرد.
بر این اساس می توان گفت اگر این امتحانات به صورت هماهنگ )در طراحی سؤال و اجرا( 
از  از آن كم و بیش قابلیت استفاده برای ارزشیابی  انجام می شد، در همان زمان، اطالعات حاصل 
برنامه های آموزشی كشور را داشت. اما در این آئین نامه كه از اولین آئین نامه های امتحانات به شمار 
می  آید، بحثی در خصوص طرح سؤال هماهنگ و متمركز وجود ندارد و احتمااًل ممتحنین هر مدرسه 
طراحی سؤال را انجام داده  اند. در نظام  نامه امتحانات نهایی مدارس ابتدایی و متوسطه ذكور واناث 
مصوبه صد و شصتمین جلسه شورای عالی معارف به تاریخ 12 اسفند ماه 1308 در ماده 25  آمده 

است:
 »موضوعات امتحانات كتبی از طرف وزرات معارف به طور محرمانه تهیه شده و در پاكت 
الک شده به ادارات معارف والیات ارسال خواهد شد كه در روز و ساعاتی كه برای هر یک از 
امتحانات كتبی معین شده پاكت موضوع مربوط در حضور هیئت ممتحنه و شاگردان در جلسه 

امتحان باز شود« )همان(.
آئین نامه برای اولین بار به طور رسمی سؤال  های هماهنگ در نظام ارزشیابی تحصیلی را 
آموزشی  ارزشیابی  برای  را  نظام  این خرده  پتانسیل  مطرح می  كند. وجود سؤال  های كشوری، 
افزایش داده است. از آنجا كه این امتحان به صورت قوه )یعنی در امتحان تمام محتوای یک برنامه  
درس مورد سؤال قرار می  گیرد( برگزار می شد، نظام ارزشیابی در آن زمان می  توانست عملكرد 

دوره های گوناگون را مورد توجه و ارزشیابی قرار دهد. 
چشم  به  قبلی،  آئین نامه  و  آئین نامه  این  سؤال  های  طرح  و  نگارش  نحوه   درباره  ماده ای 
نمی خورد. اما به هر حال از این سال به بعد، امتحانات نهایی با سؤال  های هماهنگ و ارسالی از 
وزارتخانه در آئین نامه لحاظ شد و تداوم یافت. به همین دلیل در آئین نامه بعدی كه در خصوص 

1.قابل توجه است كه به معنی كلمه )قوه( در مادۀ 2 آینی نامه امتحانات 8031/21/31 اشاره شده است.
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امتحان نهایی در شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید،1 همچنان به قوه بودن امتحان نهایی در 
ماده 2 و ارسال سؤال  های متمركز از وزراتخانه در ماده 13 اشاره می  شود. همین موضوع در 

آئین نامه امتحانات مورخ 14 دی ماه 1325 )ماده 2 و ماده 18( نیز مشاهده می شود. 
آئین نامه جدید شورای عالی فرهنگ در جلسه هشتصد و هجدهمین به تاریخ 16 آذر ماه 
1331 تصویب شده است )شهبازی 1381(؛ تا این سال نكته ای درباره شیوه  طرح سؤال  هایی 
توجه  مورد  مسئله  یا  سؤال  ها  كیفیت  گویی  نمی خورد؛  چشم  به  می شود،  انجام  مركز  در  كه 
سیاستگذاران نبود و كارشناسان به آن اهمیت نمی دادند. اما در آیین نامه پیش گفته، موضوع تهیه 

سؤال امتحانی و كیفیت آن مورد توجه قرار گرفت. در ماده 17 این آئین  نامه آمده است:
 »برای تهیه سؤال مواد امتحانی سال  های آخر هر دوره تحصیلی )امتحان نهایی(، در شش ماه اول 
هر سال وزرات فرهنگ به 20 نفر از دبیران با سابقه و فاضل هر رشته مراجعه و از آن ها در خواست می كند 
كه هر یک 15 سؤال جامع و صحیح با تعیین جواب و حل و یا رفع آن سؤال  ها در مواردی كه الزم است 

برای امتحانات آخر سال با رعایت برنامه كالس مربوطه به اداره امتحانات وزارت فرهنگ بفرستند.
این سؤال  ها پس از بررسی كامل توسط كمیسیونی مركب از دبیران طرح كننده و اطمینان 
از صحت طرح و مناسب بودن سؤال  ها با برنامه  درسی در مجموعه ای ضبط خواهد شد و یک ماه 
قبل از امتحان توسط دبیرانی كه وزیر فرهنگ تعیین می كند، یكی از آنها به قید قرعه انتخاب و با 
مسئولیت مشخص او به تعداد الزم تكثیر و در پاكت گذارده شده و الک و مهر می شود و به تمام 

حوزه های امتحانی اعم از مركز و شهرستانها در موقع معین ارسال می گردد« )همان(.
  محتوای این ماده نشان می  دهد نظر معلمان متخصص و با تجربه مالک روایی امتحان بوده 
است. از سال 1331 به بعد، دوباره نوعی نداشتن تمركزگرایی در آئین  نامه ها مالحظه می شود؛ 
این نداشتن تمركزگرایی، دست كم در آئین  نامه دوره ابتدایی قابل مشاهده است. در سه آئین  نامه 
مصوب مورخ 22 بهمن ماه 1334 و 1 آبان ماه 1339 و 14 تیر ماه 1343، روند مشابهی مالحظه 
می شود كه امتحانات پایان دوره ابتدایی یعنی ششم دبستان به صورت هماهنگ در شهرستان  ها 

برگزار می شود؛ این كار با مسئولیت رئیس فرهنگ هر شهرستان صورت می گیرد.
همین روند در آئین نامه مورخ 3 آبان ماه 1349  دیده می شود. این آئین  نامه برای دوره 5 
ساله ابتدایی نوشته شد؛ اما در آئین نامه مصوب مورخ 7 اردیبهشت ماه 1359 كه اولین آئین نامه 

1. آینی  نامه مصوب چهارصد و هفتمنی جلسه شورای عالی فرهنگ مورخ 2 آذر ماه 9131.   
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پس از پیروزی انقالب اسالمی است، علی رغم اشاره به امتحان نهایی، مشخص نیست كه سؤال 
 های این امتحان چگونه طراحی می شود.  

آئین  نامه 9 مرداد ماه 1368 بر این نكته كه سؤال  ها استان طراحی می كند اشاره می  كند. 
بنابراین به نظر می رسد پس از پیروزی انقالب اسالمی تمركزگرایی در طراحی سؤال  ها سرعت 

گرفته است. 
 آئین  نامه پیشنهادی جدید دوره راهنمایی، به چگونگی طرح سؤال  های امتحان نهایی هیچ 
اشاره ای نمی  كند. با مالحظه روند جاری نمی توان با اطمینان گفت امتحان نهایی با سؤال  های 
استاندارد و دقیق انجام می شود و حداكثر این است كه سؤال  ها را معلمان خبره و آموزش دیده 
طرح می كنند. این معلمان بر اساس دستورالعمل ها ویژه ای كه توسط واحدها و دفاتر سنجش 
سؤال  های  طراحی  زمینه  در  اطمینان  نبود  این  می كنند.  طرح  سؤال  كرده  اند،  تهیه  ارزشیابی  و 

امتحانات داخلی شدیدتر است.

طراحی و نظارت بر اجرای امتحانات نهایی
و  نتایج  صحت  بر  اجرا  صحت  دغدغه های  امتحانات،  آئین نامه های  در  اینكه  علی رغم 
محتوای آزمون ها غلبه دارد، تشكیالت مربوط تالش  های زیادی كرد تا میزان دقت در طراحی 
سؤال  ها افزایش یابد. دستورالعمل ها طراحی سؤال امتحان، افزایش دوره های آموزشی در حوزه 
سنجش و ارزشیابی، استفاده از معلمان آموزش دیده در طراحی سؤال  های امتحان، از جمله این 

فعالیت ها به شمار می  آیند. تشكیل بانک سؤال نیز در راستای این امر صورت گرفته است.
تالش  آزمون ها  كیفیت  بهبود  راستای  در  مربوط  دفاتر  نشان  می دهد  شواهد  حال  هر  به   

كرده ، و از اجرا زدگی در ارزشیابی فاصله گرفته اند1.
به صورت  در حال حاضر  راهنمایی  پایه سوم  تجدیدی  و  دوم  نوبت  در  طراحی سؤال  ها 
نهایی  و  هماهنگ  سؤال  ها  خبره،  دبیران  از  استفاده   با  سازمان  می گیرد؛  انجام  استانی  نهایی 
می شود.  ارسال  مدارس  به  مناطق  از  و  مناطق  به  مناسب  وقت  در  سؤال  ها  و  می  كنند  طراحی 
امتحان نهایی در پایان دوره راهنمایی و متوسطه فرآیند خاصی دارد كه بسیار طوالنی و وقت گیر 

است )حسین زاده، 1380(.
تا منطقه و مدارس را درگیر  از وزراتخانه  فرآیند، تمامی بخش  های آموزش پرورش  این   

1. كاهش نوبت امتحانات از سه نوبت در سال به دو نوبت  را می  توان در راستای دور شدن از اجرازدگی  تفسیر كرد.
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می كند. روشن است كه همه این تشكیالت عریض و طویل كه سراسر كشور را در بر می گیرد، 
برای باال بردن ضریب صحت اجرای امتحان است با صحت نتایج آزمون و طراحی سؤال كاماًل 

تفاوت دارد. 
در مجموع می توان گفت سازوكار امتحانات نهایی، علی رغم تشكیالت گسترده و پر هزینه 
آن برای ارزشیابی آموزشی، داده های مناسبی فراهم نمی كند. این ادعا به دو دلیل مطرح می شود؛ 
امتحان  اینكه  دوم  و  دارد  وجود  تردید  جای  سؤال  ها  روایی  و  اعتبار  خصوص  در  اینكه  نخست 
نهایی به پایه سوم دبیرستان و پایه سوم راهنمایی مربوط است و تمام ابعاد یک برنامه درسی را در 

بر نمی گیرد. 
می  دهد  نشان  آئین  نامه  تحلیل  دارد؛  اهمیت  نیز  دیگری  مطلب  فوق،  نكته  دو  بر  عالوه 
در طول هشتاد و اندی سال كه از تدوین اولین آئین  نامه های امتحانات در شورای عالی معارف 
می گذرد، تدوین كنندگان آئین نامه ها كمتر به صحت و دقت سؤال  ها و نتایج ارزشیابی  ها توجه 

داشته اند و بیشترین دغدغه آن ها  صحت اجرا و ثبت نمره بوده است. 
برخی آئین  نامه  ها1 در آغاز به معلمان تذكر می  دهند سؤال  ها در محدوده كتاب و مطالب 
درسی باشد. این هم چندان به صحت ارزشیابی كمک نمی كند. شاید بتوان گفت این نكته بیشتر 

بر محتوا  تأكید می  كند تا بر صحت امتحان.
 یكی از منتقدین می  گوید آئین  نامه امتحانات از دیرباز فقط به »برگزاری امتحان« و طرز 
»جمع بندی از نتایج نمره  های امتحانی « پرداخته  است. گویی معیار طراحی »محتوای امتحان« 
)ابوترابیان،  به شمار می  رود  تغییر  قابل  بدیهی و غیر  امری  آموزشی  نظام  نزد همه گردانندگان 

.)1382

 امتحانات هماهنگ كشوری
امتحانات هماهنگ در تمامی دوره  های آموزش  شورای عالی آموزش و پرورش، طرح 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سه ماهه دوم و سوم را در جلسات 278، 230 و 339 سال 
ارزشیابی  در  شیوه  این  كارگیری  به  برای  را  زیر  دالیل  سیاست گذران  كرد؛  تصویب   1365

تحصیلی دانش آموزان ارائه می  كنند: 
1. توصیه درباره  طرح سؤال، برای اولنی بار در آینی نامه دبستان ها مصوب جلسه 6701 شورای عالی فرهنگ مورخ 41 

تیر ماه 3431 دیده می شود)شهبازی 1831(.
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 سنجش معلومات دانش آموزان با روش مناسب و استانداردهای مشخص؛
 جدی تر تلقی شدن كار آموزش از طرف معلمان؛

 اتمام محتوای كتاب  های درسی در طول سال تحصیلی؛
 به كارگیری مالک های مشخص و یكسان در ارزشیابی دانش آموزان؛

 تساوی شرایط امتحان برای همه؛
 تصحیح دقیق اوراق امتحانی؛

 تقویت و افزایش احساس مسئولیت در معلمان؛
 افزایش در صد قبولی )جانفشانی، 1366(.

به  را   هماهنگ،  امتحان   1 ماده  ج  بند  تبصره2    1368 ماه  مرداد   9 مصوب  نامه  آئین   
این صورت بیان می  كند: »معاونت امور آموزشی می تواند در هریک از پایه های تحصیلی سؤال 
 های امتحانی یک یا دو درس را طرح كرده و با اطالع قبلی به استان ها ارسال دارد« )شهبازی، 
1381(. همین مضمون در آئین  نامه امتحانات دوره عمومی مصوب سال 1377  نیز به چشم 
نیز  امتحانات  آیین  نامه  در  رسمی  طور  به  هماهنگ  امتحانات  گفت  می توان  بنابراین  می خورد. 

مطرح شده است.
از  آموزش  كیفیت  بهبود  می  دهد  نشان  كردیم،  اشاره  آن ها  به  كه  فوایدی  و  هدف  ها 
دغدغه  های عمده مسئوالن به شمار می  آید. مواردی چون تساوی شرایط امتحان، تصحیح دقیق 
اوراق امتحانی، به كارگیری مالک  های مشخص و یكسان در ارزشیابی، از مواردی هستند كه 

می توان آن ها را به دغدغه ارزشیابی آموزشی نسبت داد. 
امتحان  آیا  این كه  نخست  است.  بررسی  قابل  جنبه  دو  از  هماهنگ  امتحانات  موضوع 
باشد؟1 جنبه  پاسخگو  آموزشی  ارتقای كیفیت  برای  را  هماهنگ می تواند دغدغه های مسئوالن 
دوم اینكه آیا  امتحان هماهنگ می تواند اطالعات مناسب را برای ارزشیابی از  برنامه  های آموزشی 
فراهم كند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به برخی نتایج منطقی پژوهش  ها كم و بیش ممكن به نظر 

می رسد؛ در این   باره نكات زیر مطرح می  شود:
معلمان كالس سؤال  های امتحان هماهنگ را تصحیح می  كنند. علی رغم اینكه برای هر 
سؤال كلید و نمره مشخصی در اختیار معلمان قرار می  گیرد، اما همچنان امكان سوگیری وجود 
دارد؛ زیرا عملكرد معلم و حتی مدرسه و منطقه براساس نتایج این امتحان، مورد ارزیابی قرار 

1.  این جنبه به جریان بحث ها ارتباطی ندارد و پاسخ دادن آن مجال دیگری را می طلبد.
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می  گیرد؛ بنابراین اعتبار داده های این امتحان، كاهش می یابد.
در اجرای امتحانات هیچ كنترل دقیقی انجام نمی گیرد و از آن  جا كه نتایج آن برای ارزیابی 
عملكرد مدرسه و كالس به كار می  رود، امكان خطا و اشتباه در آن وجود دارد و به دلیل تساوی 

نداشتن در شرایط اجرا، كمتر می  توان به اعتبار نتایج اعتماد كرد.
و  نهایی  هماهنگ  امتحان  سؤال  های  محتوای  تحلیل  و  مقایسه  براساس  كه  پژوهشی  در 
داخلی انجام شد، این نتیجه به دست آمد كه امتحان نهایی و هماهنگ از نظر اصول آزمون سازی 
نسبت به امتحان داخلی برتر است؛ البته میان عملكرد دانش آموزان در امتحان داخلی و هماهنگ 
امتحانات  نمره  های  با  را  هماهنگ  امتحانات  نمره  های  می توان  یعنی  دارد؛  وجود  همبستگی 

داخلی پیش  بینی كرد )شریفی، 1374(. 
حیطه  گوناگون  سطوح  نظر  از  نهایی،  و  هماهنگ  داخلی،  امتحان  سؤال  های  تحلیل 
به سطح دانش، بسیار توجه شده است و سطوح  امتحانات  این  شناختی نشان می  دهد در تمام 
باالتر یادگیری مورد بی مهری قرار گرفته  اند.  با این حال سؤال  های امتحانات هماهنگ نهایی از 
این نظر نسبت به امتحان داخلی وضع بهتری دارند. در تحقیق سبحانی نژاد )1373( مشخص 
شد كیفیت سؤال  های امتحان هماهنگ استان اصفهان در سال 1373 تا حدودی با اصول سنجش 
تناسب داشت. عابدی )1375( در تحقیق مشابهی، سؤال  های هماهنگ امتحان را در خصوص 

سطوح شناختی نامناسب ارزیابی كرده است.
جانفشانی )1366( از معلمان، مدیران و مسئوالن گرگان در خصوص امتحانات هماهنگ 

نظرخواهی كرد و نشان داد اجرای این آزمون ها می تواند آثار نامناسبی  به همراه داشته باشد؛ از جمله:
هماهنگ كردن سؤال  ها در یک قالب، موجب فراموش شدن برخی هدف  های تربیتی  مهم 

خواهد شد و در این صورت مراحل باال تر یادگیری مورد توجه قرار نمی گیرد؛
معلمان  نارسایی  های موجود در یادگیری كالسی خود را به حساب ارزشیابی می گذارند.

ـ  اقتصادی و اجتماعی در مناطق، نتایج این  به دلیل مالحظه نكردن تفاوت های فرهنگی 
آزمون ها برای مقایسه مناسب نیست.

برخی پژوهش  ها از جمله عابدی )1374و 1375( و سبحانی نژاد )1373( نشان می  دهند 
سؤال  های این آزمون ها  بر اساس مالک  های روان سنجی در سطح به نسبت قابل قبولی قرار دارند. 
با این حال، از نظر صحت اجرا و شیوه تصحیح سؤال  ها، مشكالتی جدی و غیر قابل اغماض 
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وجود دارد كه كاربرد نتایج را مورد تردید قرار می  دهند.

 امتحانات داخلی
امتحان داخلی امتحانی است كه زیر نظر مدرسه و برای ارتقاء تحصیلی از پایه ای به پایه 
باالتر انجام می گیرد. این نوع امتحان در تمامی آئین  نامه  ها موضوع مهم و قابل توجهی به شمار 
می آید و بندهای زیادی به آن اختصاص دارد. این موضوع از زمانی كه بحث ارزشیابی مستمر 

مطرح شد، بسیار جدی و با اهمیت تلقی گردید.
معلمان هر درس، پرسش  های امتحانات داخلی را طراحی و تصحیح می  كنند و نتایج آن 
اعالم می شود. این امتحانات گسترده ترین نوع ارزشیابی در نظام آموزشی كشور است، اما به 
دلیل كنترل نداشتن بر طراحی آزمون ها، نمی توان اجرا و تصحیح داده های آن را برای ارزشیابی 
موانع  مهم ترین  از  یكی  سؤال  ها  كیفیت  واقع  در  دانست.  معتبر  كامل  طور  به  آموزشی  نظام  از 

كاربرد نتایج این امتحانات به شمار می  آید.

بانك سؤال
 بانک سؤال یكی از فعالیت های جالب توجه در اداره كل امتحانات است كه در سال های 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی شكل گرفت. اندیشه ایجاد بانک سؤال تحت تأثیر نظریه سؤال 

پاسخ1 در دانش روان سنجی و سنجش متغیرهای روانی پدید آمد.
بانک  بود.  ایده  این  گسترش  دیگر  عامل  نیز  بشر  زندگی  در  رایانه  گسترده  حضور  البته   
سؤال مجموعه ای به نسبت وسیع از پرسش  های آزمون های پیشرفت تحصیلی است كه بر اساس 
محتوای سؤال و ویژگی  های روان سنجی سؤال، مانند سطح دشواری و روایی مالكی هر سؤال 

طبقه بندی و سازمان دهی می شوند )چارپین،1981 به نقل از حسین زاده، 1380(.
كشورهای زیادی تحت تأثیر این ایده، بانک سؤال تشكیل داده  اند. اداره كل امتحانات 
وزارت آموزش و پرورش ایران نیز در سال 1351  خزانه سؤال تدوین كرد.2 مجموعه هایی با 
1.  Item Response theory )IRT) 
نیاز مشاوران تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی  به تشكلیل  2. در این سال ها اداره كل امتحانات برای برطرف كردن 
مركزی برای تولید آزمون هایی برای سنجش هوش و استعداد اقدام نمود. این اداره كل در دوره ای شش الی هفت ساله 

توانست چند ابزار سنجش تهیه كند كه عبارتند از:
آزمون هوش دوره راهنمایی، آزمون استعداد دفتری و منشی گری، آزمون استعداد فنی، مكانیكی، هنری  و ریاضی.
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عنوان خزانه سؤال برای درس  های گوناگون دوره ی ابتدایی، راهنمایی و رشته های نظری چاپ 
و منتشر شده است. این كار تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت.

 خزانه سؤال در مورد هر درس بر اساس اهداف و محتوای كامل كتاب های درسی تدوین  
تهیه  می شدند. هیچ یک  تشریحی  و  پاسخ  كوته  عینی،  انواع  به صورت  این سؤال  ها  می شد. 
ازسؤال های این خزانه  ها استاندارد نبود و كارشناسان مواد گوناگون درسی را به صورت سؤاالت 
معلم ساخته تهیه می  كردند. كتاب های خزانه سؤال در اختیار مدارس قرار می  گرفت تا معلمان 

هنگام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از آن استفاده كنند )حسن پاشا شریفی، 1376(.
ـ 51( به تهیه آزمون های  اداره كل امتحانات وزارت آموزش و پرورش در همین دوره)57 
استاندارد پیشرفت تحصیلی  ریاضی، فارسی،  علوم تجربی و علوم اجتماعی  برای سه پایه دوره 
استفاده  ابزارها  این  از  عمده ای  صورت  به  تحصیلی  مشاوران  كرد.  اقدام  تحصیلی  راهنمایی 

می  كردند و نتایج آن در پرونده تحصیلی دانش آموزان ثبت   می  شد ) همان منبع(.
شاید جریان كوتاه مدت در تولید آزمون های استاندارد پیشرفت تحصیلی می  توانست زمینه 
توجه عمیق  تر و واقعی  تر را به     جمع  آوری اطالعات مناسب در خصوص ارزشیابی نظام آموزشی 

فراهم كند، اما توقف این روند مانع از آن توجه شد.
 البته این ابزارها بیشتر برای هدایت تحصیلی دانش  آموزان طراحی شده بود و تنها مورد 
استفاده مشاوران قرار می گرفت. بنابراین طراحی ابزارهایی برای   جمع  آوری اطالعات مناسب در 
ارزشیابی نظام آموزشی مورد توجه نبوده است؛ یعنی ارزشیابی از نظام آموزشی با این ابزارها در 

افق دید تصمیم  گیرندگان قرار نداشت.
اداره ی كل امتحانات پس از پیروزی انقالب اسالمی به باز تعریف و باز تولید  بانک سؤال 
اقدام كرد. روش كار اینگونه بود كه ابتدا از دبیران سراسر كشور خواسته شد سؤال  های را طرح 
كنند. سؤال  ها جمع آوری شد و دبیران آموزش دیده آن ها را مورد بررسی و اصالح قرار دادند. 

به این ترتیب خزانه ای از سؤال  های معتبر در درس  ها گوناگون به وجود آمد.
و  آموزش  عالی  شورای  جلسه   608 صادره  رأی  اساس  بر  سؤال  بانک  آمادگی  از  پس   
پرورش مورخ 25 شهریور ماه 1378  مجوزی برای استفاده آزمایشی به مدت دو سال داده شد 

)حشمتی و دیگران، 1383(.
 سؤال  های امتحان 52 درس نظری و فنی و حرفه ای در سال  تحصیلی 7879، و سؤال 

 های امتحان 63  درس در سال تحصیلی80ـ  79  از بانک سؤال استخراج شد. پرسش  های بانک 
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سؤال در سال تحصیلی 83 ـ 82 با استفاده از جدول مشخصات امتحانی مورد اصالح و بازبینی 
قرار گرفت )همان(.

هدف  های تشكیل بانک سؤال این چنین اعالم شده است:
 هماهنگی ابزار ارزشیابی با هدف های مهم و محتوای برنامه آموزش؛

 افزایش روایی و پایایی اندازه گیری و سنجش در فرآیند امتحانات؛
 توانایی مقایسه پیشرفت تحصیلی در مناطق، استان ها و در سطح ملی؛

 دستیابی به سؤال  های روا و پایا؛
 همگامی با روش های طراحی سؤال  ها در سطح بین المللی؛

صرفه  جویی در منابع انسانی در طراحی سؤال)همان(.
این  به  سؤال  بانک  درباره  ی  بررسی  ها  نتایج  جمع بندی  در   )1383( دیگران  و  حشتمی 
نتیجه رسیدند كه آزمون های اجرا شده با بانک سؤال اعتبار مناسبی دارند و كارشناسان و مسئوالن 

سنجش متوسطه در استان ها وجود آن را ضروری اعالم كرده  اند.  
كمتر  آموزشی كشور  به سنجش  می  دهند،  نشان  بانک سؤال  چنانكه هدف  های مصوب 
اشاره  همدیگر  با  استان ها  تحصیلی  پیشرفت  مقایسه  به  سوم  هدف  در  تنها  و  است  شده  توجه 
البته این امر نشان نمی  دهد منظور از سطح ملی چیست. به هر حال اگر این هدف  می  شود كه 
هم به تهیه جداولی برای مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان ها در درس  های گوناگون 

محدود باشد، نمی تواند مرجع و منبع مناسبی برای ارزشیابی از آموزش كشور به شمار آید.
ارتقای  و  بهبود  در  باید  و  است  مناسبی  ابزار  اگرچه  بانک سؤال  بنابراین می توان گفت   
كیفیت آن كوشید، اما با توجه به هدف  های پیش  بینی شده، نمی تواند تمام هدف  های نظام را برای 

ارزشیابی آموزشی برآورده كند.

بررسی ویژگی  های روان سنجی سؤال  های امتحان 
تأكید بر امتحانات نهایی، هماهنگ و بانک سؤال، در سیر تحوالت تاریخی آئین  نامه  های 
)امتحانات  كرده  اند  طرح  معلمان  كه  را  سؤال  هایی  كیفیت  به   نسبت  می دهد  نشان  امتحانات، 

داخلی( تردید وجود دارد. تحقیقات متفاوت این موضوع را مورد بررسی می دهد.
 دانش پژوه)1376( نتیجه گرفت كه دبیران دوره متوسطه در طراحی سؤال  های امتحان، 
دوره  آزمون های  سؤال  های  می  كند  بیان  پژوهشگر  همین  نداشته  اند.  كافی  آموزش   و  مهارت 
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با  او   پژوهش  نتیجه  است.  شده  ارزیابی  مناسب  حد  در  آزمون   سازی  اصول  نظر  از  متوسطه 
نتایج تحقیقات دیگری مانند شریفی )1374( اكبری )1375(، زنجانی)1376( و نیک طلب 

)1375( كم و بیش مشابهت دارد.
نیک طلب )1375( در ارزشیابی تحلیل محتوای سؤال  های امتحانات پایه اول راهنمایی شهرستان های 
استان تهران  به این نتیجه رسیده است كه سؤال  های امتحان پایه اول خرداد ماه 1375 از نظر مالک  های فنی، 

مالک  های ظاهری و مالک  های ادبی طرح سؤال، در حد به نسبت مناسبی بوده  اند.
اصفهان«  استان  متوسطه  درس  های  هماهنگ  سؤال  های  »ارزشیابی  در   )1373( عابدی 
به این نتیجه رسید كه مالک  های فنی سنجش در سؤال  های امتحانات هماهنگ به نسبت رعایت 
شده است. سبحانی نژاد )1373( در ارزشیابی از سؤال  های هماهنگ دوره ی راهنمایی استان 

اصفهان دریافت این سؤال  ها از نظر مالک  های روان سنجی در حد به نسبت مناسبی قرار دارند.
 عابدی )1375( سؤال  های هماهنگ پایه پنجم اصفهان را  نیز ارزشیابی كرد و دریافت 
علی رغم این كه در برخی موارد ضعف وجود دارد، سؤال  ها به نسبت مناسب هستند. صفایی 
این  نتیجه گرفت  تهران  ابتدایی در  پنجم  پایه  نهایی  امتحان  از سؤال  های  ارزشیابی  )1375( در 
امتحانات از نظر مالک  های فنی طراحی سؤال، به نسبت خوب بوده است. واحد تحقیقات و 
ارزشیابی اداره كل سنجش و ارزشیابی تحصیلی )1385( در بررسی خود از سؤال  های امتحانات 
داخلی استان ها به این نتیجه كه اصول و فنون طراحی سؤال  های امتحان، در طراحی سؤال  های 

امتحانات داخلی استان ها به نسبت خوب رعایت شده است.
همچنین اگرچه بیشتر تحقیقات بر امتحانات هماهنگ و نهایی متمركز بوده است، اما مجموع 
این گزارش  ها نشان می  دهد روند مطلوبی در كیفیت  طراحی سؤال  ها وجود دارد. در واقع سؤال  های 
این امتحانات بر اساس مالک های روان سنجی، به سوی افزایش كیفیت حركت كرده است. به هر  حال از 
آن جا كه همه مراحل امتحانات داخلی به طور كامل در اختیار معلم قرار دارد و سطوح آمادگی و مهارت 
معلمان در طراحی سؤال بسیار متنوع است،  نتایج این امتحانات برای ارزشیابی از كل نظام آموزش 

كاربرد ندارد و فقط برای تصمیم گیری در ارتقاء دانش آموز اطالعاتی را فراهم می كند. 
كیفیت امتحان داخلی و حتی هماهنگ و نهایی نیز می تواند از منظر انطباق با هدف  های 
نظام آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. بیشتر تحقیقاتی كه درباره محتوای سؤال  های امتحانات 
از منظر توجه به هدف ها در حیطه  های گوناگون به ویژه سطوح مختلف حیطه شناختی انجام شده 
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پایین حیطه شناختی توجه داشته اند و به سطوح  است، نشان می دهد امتحانات بیشتر به سطوح 
باالی آن كمتر توجه شده است. 

قایلی )1353( در بررسی شیوه ارزشیابی دانش آموزان سال اول دوره متوسطه كشور در 
به سطح كاربرد اختصاصی  از سؤال  ها  نتیجه رسید كه 4/. درصد  این  به  درس جبر و حساب 

داشت و حدود 99/6 درصد به سؤال  های سطح اول و دوم حیطه شناختی مربوط بود. 
ملكی )1371( در »ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان مقطع ابتدایی با توجه به سطوح یادگیری 
حیطه شناختی« به این  نتیجه رسید كه از منظر هدف  ها، سؤال  ها بیشتر به سطوح پایین حیطه  شناختی توجه 

دارند. حسین زاده )1380( نیز در تحقیق خود به نتیجه  های مشابه دست یافت.
 تحقیقات دیگر نیز از جمله عابدی )1373 و 1375(،  شریفی)1374(، سبحانی نژاد 
)1374(، اكبری )1375(، زنجانی )1375( گشتاسبی )1377( و صادق موسوی )1375( 

این یافته را تأئید كرده  اند.
 توجه نكردن به هدف  های سطوح باالی حیطه شناختی، جنبه ای از مشكل بی توجهی یا كم 
توجهی به هدف  های دوره های آموزشی به شمار می آید. مشكالت زیادی در نظام سنجش و ارزشیابی 
تحصیلی در خصوص توجه به مهارتها وجود دارد. حسین زاده )1380( در نتیجه گیری پژوهش خود 
به این موضوع اشاره می كند. این مشكالت به دلیل نداشتن سازوكار و مناسب برای ارزشیابی و یا 

اندازه گیری در این ابزار حیطه هاست. مشكل فوق در آزمون های تیمز به خوبی آشكار است.
برای  آنان  می دهد  نشان  تیمز  عملكردی  آزمون های  در  ایرانی  دانش آموزان  عملكرد   
ملی  1376()مركز  نوری،  )كیامنش،  ندارند1  را  الزم  آمادگی  آزمون ها  اینگونه  به  پاسخگویی 
مطالعات بین  المللی تیمز و پرلز، 1384(. این واقعیت نشان می  دهد نظام ارزشیابی  تحصیلی، 

نمی  تواند در حوزه تحقق تمامی هدف  های نظام آموزشی اطالعات كافی در اختیار قرار دهد. 

نتیجه  گیری و بحث
هدف اساسی خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )امتحانات( از آغاز تا كنون بر اساس 
ساختار تشكیالت، آئین نامه ها ، شرح وظایف و عملكرد واقعی، جمع آوری اطالعات از عملكرد 
تحصیلی دانش آموزان برای تصمیم  گیری درباره ارتقاء آنها به پایه باالتر یا دوره دیگر بوده است. 
 )seicnetepmoC( 1. آزمون های عملكردی در ارزشیابی از حیطه شناختی و عاطفی و  روان حركتی  و سنجش صالحیت ها

كاربرد گسترده  ای دارد.
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بر این اساس امتحان به ویژه از نوع كتبی آن در سراسر عمر این خرده نظام )به طور رسمی از سال 
1302( ابزاری برای تصمیم  گیری در مورد عملكرد تحصیلی دانش آموز به شمار می  رفت.

 شواهد نشان می دهد نتایج امتحانات ابزاری منحصر به فرد در این حوزه به شمار می رود. 
به همین سبب رویكرد غالب در امتحانات، ارزشیابی پایانی یا تراكمی است. بررسی محتوای 
آئین نامه این موضوع را به طور كامل آشكار می كند )حسنی،1383(. حتی هنگامی كه ارزشیابی 
دو  امتحانات  )آئین  نامه  شد  مدارس  داخلی  امتحانات  كار  دستور  وارد  رسمی  طور  به  مستمر 
نوبته ی دوره ی عمومی و دوره  متوسطه(، باز هم ارزشیابی پایانی و امتحان كتبی  پایان سال یا 

ترم، ارزش و اعتبار خود را از دست نداد. 
اطالعات حاصل از این نوع اندازه  گیری  ها در واقع برای تعیین ارتقاء دانش آموز یا تكرار پایه 
او استفاده می  شود. اگر هم كاربردهای دیگری مانند بررسی عملكرد نظام آموزشی نیز داشته باشد، 
تاكنون در این زمینه گزارش رسمی منتشر نشده است. گرچه در به كارگیری نتایج این امتحانات برای 
ارزشیابی نظام آموزشی تردیدهای جدی وجود دارد، اما وزارت آموزش و پرروش بر اساس این داده ها 

آمار قبولی  ها و مردودی  ها را به تفكیک پایه، استان و جنس هر سال منتشر می كند.
پایه  های  در  دانش  آموزان  مردودی  و  قبولی  درصد  زمینه  در  شده  ارائه  آماری  اطالعات   
گوناگون تحصیلی، اگرچه در نبود اطالعات معتبر و دقیق، الزم است و تا حدی عملكرد نظام 

آموزشی را آشكار می كند، اما برای پی بردن به كارآیی نظام آموزشی كافی نیست.
 به عبارت دیگر پاسخگویی به سؤال  هایی مانند این كه: مدرسه چه می  كند و محصول آن چیست؟  
تنها از طریق  سنجش جامع، معتبر و دقیق »دانش آموزان چه  می  دانند و چه می  توانند انجام دهند«، 
تحقق می  یابد. عملی كه در شرایط فعلی انجام نمی  شود و شاید بتوان گفت با این شرایط انجام شدنی 
هم نیست. برای ارزشیابی از نظام آموزشی باید تمامی عوامل مؤثر در رسیدن یا نرسیدن نظام به هدف  

های آموزشی )مانند: معلم، برنامه  درسی و یا به طور كلی فرصت  های آموزشی( بررسی شوند. 
بررسی تاریخی هدف  ها و تشكیالت نشان می دهد علی رغم تعریف وظایف و مسئولیت  های 
گسترده در آغاز شكل گیری این خرده نظام و دادن مسئولیت بخشی از ارزشیابی نظام آموزشی 
به آن، اندک اندک این وظایف به سوی واقع  بینی پیش رفت و خرده نظام ارزشیابی خود را در 
ارزشیابی تحصیلی به نحو تخصصی محدود كرد. به بیان دیگر سیر تحوالت در آئین  نامه  ها نشان 
می  دهد در آغاز، تفكیک مفهومی میان ارزشیابی آموزشی و ارزشیابی تحصیلی وجود نداشت و 
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كم كم به سوی این تمایز پیش رفت.
 با این حال هنوز هم فراهم كردن اطالعات برای ارزشیابی از برنامه ها در این ساختار دغدغه 
است. در واقع بخش مهمی از اطالعات مورد نیاز برای ارزشیابی عملكرد نظام آموزشی از طریق 
ارزشیابی از عملكرد تحصیلی دانش آموزان به دست می آید؛ اما روشن است كه این امر، سازوكار 

خاص خود را دارد و سازوكارهای رایج در نظام ارزشیابی تحصیلی كافی و وافی به مقصود نیست. 
به دیگر سخن، اگرچه در بخش هدف  های آئین  نامه امتحانات و شرح وظایف تشكیالت 
یاد شده،  اما هنوز در عمل، هدف و وظیفه  به ارزشیابی آموزشی اشاره شده است،  سازمانی 
محقق نشده است. شاید بتوان علت را در ایجاد نشدن تشكیالت مناسب برای این منظور جستجو 
كرد.  تشكیالت و سابقه تاریخی آن بیشتر دغدغه اجرای صحیح امتحانات را در سر داشته، حتی 

به صحت سؤال  ها كمتر توجه كرده است. 
 به طور كلی با توجه به آنچه در آئین  نامه  ها، هدف  ها، ساختار و تشكیالت ادارات و یا 
دفاتر خرده نظام امتحانات پیشرفت تحصیلی در طول سال  های پیدایش این خرده نظام دیده می 
 شود،  امتحانات نهایی و هماهنگ را نمی توان دانست كه بتواند از عهده مسئولیت مهم ارزشیابی 

از نظام آموزشی برآید. 
 بیان ناتوانی در انجام دادن ارزشیابی آموزشی را نباید چنین تفسیر كرد كه خرده نظام ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی )امتحانات( در انجام دادن وظایف خود ناموفق بوده، یا كم كاری كرده است. 
هدف  ها و وظایفی كه برای امتحانات پیشرفت تحصیلی و همچنین ساختار و تشكیالت اختصاص 

داده شده  اند، با آنچه باید در ارزشیابی از نظام آموزشی لحاظ شود، بسیار فاصله دارد.
ارزشیابی نظام آموزشی فرایندی است كه چند گام مهم و اساسی دارد؛ این گام  ها عبارتند 
از: تعیین اهداف، جمع آوری اطالعات معتبر، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات، تصمیم  گیری 
مراجع  به  آن  بازخورد  و  آن  بهبود  و  راهكارهای اصالح  و  نظام  و قوت  نقاط ضعف  در خصوص 

ذی صالح.
ساختار  و  دستور العمل  ها  و  آئین  نامه  ها  در  آمورزشی  ارارزشیابی  آنچه  اساس  این  بر   
سازمانی مرتبط با این موضوع مشاهده می  شود، تنها   جمع  آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل كّمی 
اطالعات1 بوده است؛ گرچه اطالعات   جمع  آوری شده نیز به دلیل برخی مسائل فنی سنجش و 
1. كتاب آمار آموزش و پرورش تنها سند  رسمی منتشر شده است  كه  تجزیه و تحلیل توصیفی نتایج ارزشیابی 

تحصیلی را شامل می  شود.
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اندازه  گیری اعتبار كمی دارند. 
از سوی دیگر توجه و روی آوردن نظام آموزشی به رویكردهای كیفی ارزشیابی پیشرفت 
جریان  دو  یافتن  تمایز  بر  دیگری  دلیل  است،  گرفته  صورت  اخیر  سال های  در  كه  تحصیلی 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی نظام آموزشی به شمار می  آید. در جریان تحوالت در 

زمینه ارزشیابی تحصیلی در ایران از دهه هفتاد هجری، دو تغییر مهم رخ داد.
آئین  نامه  در  مستمر  ارزشیابی  مفهوم  طرح  همراه  به  امتحانات  شدن  نوبته  دو  نخست   
امتحانات دوره  های گوناگون تحصیلی و  ارزشیابی كیفی توصیفی در دوره دبستانی؛ در تغییر 
یا همان  تكوینی  ارزشیابی  قرار گرفتن  ابزارهای   جمع  آوری اطالعات  و محوریت  تنوع  اخیر، 

رویكرد ارزشیابی )سنجش( برای یادگیری1  مورد توجه جدی قرار گرفت.
  این دو جریان اصالحی زاویه تفاوت میان این دو گونه ارزشیابی )نظام آموزشی و پیشرفت 
تحصیلی( را بازتر كرد. از این رو می  توان تفاوت بیشتری میان این دو جریان ارزشیابی مشاهده 
جریان  در  معلم  استفاده  مورد  اطالعات  داشت   انتظار  می  توان  سختی  به  كه  گونه  ای  به  كرد، 
ارزشیابی كالسی )با رویكرد كیفی و توصیفی و حتی نمره مستمر( مورد استفاده ارزشیابی نظام 
آموزشی قرار گیرد، اگرچه هر دو بر عملكرد درسی دانش آموز تمركز داشته باشند. بی تردید 

هدف متفاوت این دو جریان، نوع كیفیت و كمیت  اطالعات مورد نیاز را متفاوت می  كند.  
و  تحصیلی  ارزشیابی  میان  تفكیک  كه  كرد  پیشنهاد  این  می  توان  پژوهش  این  مبنای  بر 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  تحصیلی  ارزشیابی  دستورالعمل ها  و  آئین  نامه  در  آموزشی   ارزشیابی 
ارزشیابی تحصیلی به اهداف اساسی خود یعنی بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در كالس درس، 
نظام  ارزشیابی  برای   و  ارتقا تحصیلی محدود شده،  در خصوص  و تصمیم  گیری  پاسخگویی 

آموزشی سازوكار ویژه  ای  طراحی شود.

منابع 
ـ ابوترابیان، محمد رضا )1382(. پرورش نسل خالق در ایران، جلد اّول آسیب شناسی، 

تهران: انتشارات مدرسه.
ـ  اداره كل سنجش و ارزشیابی تحصیلی )1385(. دستور كار طراحان سوال ها امتحان 

نهایی و هماهنگ كشور )استانی( منطقه ای، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی.
1. Assessment for Learning 
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ـ اكبری، ابوالقاسم )1375(. ارزشیابی و تحلیل سؤال های امتحان نهایی پنجم ابتدایی 
شهرستان های  كل  اداره  تحقیقات  شورای   ،1374 خرداد  در  تهران  شهرستان های  كل  اداره 

تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت، شماره سند 623.
ـ جانفشانی، محمد )1366(. نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به اجرای امتحانات 

هماهنگ، فصلنامه تعلیم و تربیت سال سوم، شماره2.ص ص118ــ 108.
انتشارات  تهران:  تحصیلی،  ارتقاء  الگوهای  بررسی  و  نقد   .)1383( محمد  حسنی،  ـ   

تزكیه.
تهران:  روش ها،  و  اصول  مبانی،  توصیفی:  ارزشیابی   .)1383( محمد   ، حسنی  ـ  

انتشارات آثار معاصر.
انتشارات  تهران:  توصیفی،  ارزشیابی   .)1384( حسین  احمدی،  و  محمد  حسنی،  ـ 

مدرسه.
تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  نظام  آسیب شناسی   .)1381( فتح الله  زاده،  حسین  ـ  
موسسه  آموزش،  برنامه ریزی  پژوهش  سازمان  تهران:  ایران،  اسالمی  جمهوری  دانش آموزان 

پژوهشی برنامه ریزی درسی و نو آوری های آموزشی.
با   ـ حشمتی، غزال و دیگران )1383(. ارزشیابی از سیستم طراحی سؤال  ها امتحان نهایی 
استفاده از بانک سؤال، اداره كل سنجش و ارزشیابی تحصیلی، معاونت آموزش و پرورش نظری و 

مهارتی.
ـ دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش )1387(. مجموعه مصوبات شورای عالی 

آموزش و پرورش، تهران: انتشارات مدرسه.
سوم  سال  دانش آموزان  آموخته های  ارزشیابی  شیوه ای   .)1376( زهرا  پژوه،  دانش  ـ 

متوسطه، پژوهشكده تعلیم و تربیت.
ـ رینگر، ام، مونیكا )1965(. آموزش، دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار، 

ترجمه حقیقت خواه )1385(. تهران: انتشارات ققنوس.
چهارم  پایه  امتحانی  ها  سوال  محتوای  تحلیل  و  ارزشیابی   .)1376( ناهید  زنجانی،  ـ 
ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های تهران در سال 1375، شورای تحقیقاتی اداره 

كل آموزش و پرورش شهرستان های تهران، پژوهشكده تعلیم و تربیت، شماره سند 118.
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ـ سبحانی نژاد، مهدی )1374(. ارزشیابی امتحانات هماهنگ دوره ی راهنمایی استان 
اصفهان، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان.

و  نهایی  امتحانات  با  آن  مقایسه  و  امتحانات  ارزشیابی   .)1374( حسن  پاشا  شریفی،  ـ 
داخلی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

ـ شریفی، حسن پاشا )1376(. نظریه  ها و كاربرد آزمون های هوش وشخصیت، تهران: 
انتشارات سخن.

ـ شهبازی، رحمت اله )1381(. سیر تحول آیین نامه امتحانات از 1302 تا 1381 در 
نظام آموزش و پرورش ایران  اداره عمومی، تهران: دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی، معاونت 

آموزش عمومی.
ـ صادق موسوی، خسرو )1375(. بررسی نظام موجود ارزشیابی دوره ابتدایی، وزارت 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  پرورش  و  آموزش  نظام  تغییر  كمیسیون  پرروش،  و  آموزش 

آموزش.
سمت،  انتشارات  ایران،  وپرورش  آموزش  قوانین  و  سازمان   .)1385( احمد  صافی،  ـ 

تهران.
ـ صفایی، سمیع اله )1375(. ارزشیابی از سؤال  ها نهایی پایه پنجم ابتدایی استان تهران، 

پایان نامه كارشناسی ارشد.
استان  پنجم  پایه  هماهنگ  امتحانات  ها  سوال  ارزشیابی   .)1375( احمد  عابدی،  ـ 

اصفهان، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان.
ـ عابدی، احمد )1374(. ارزشیابی سؤال  ها امتحان هماهنگ درس  ها متوسطه اداره كل 

آموزش و پرورش استان  اصفهان. شورای تحقیقات استان اصفهان.
ـ قائلی، هوشنگ )1353(. بررسی نحوه ارزشیابی و دانش  آموزان سال اّول متوسطه، 

دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
المللی  بین  مطالعه  سومین،  یافته های   .)1376( رحمان  نوری،  و  علیرضا  كیامنش،  ـ 

تمیز، پژوهشكده تعلیم و تربیت, وزارت آموزش و پرورش.
نواحی  در  ریاضی  امتحان  سؤال های  تحلیل  و  تجزیه   .)1377( محمد  گشتاسبی،  ـ 
چهارگانه شیراز، شورای تحقیقات استان فارس، پژوهشكده تعلیم و تربیت شماره سند 104.
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ملی  یافته های  به  اجمالی  نگاهی  پرلز)1384(  و  تیمز  المللی  بین  مطالعات  ملی  مركز  ـ 
مطالعات بین المللی تیمز 1995و1999و 2003 و پرلز، تهران پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

    www.rie.ir :پرورش، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی
دفتر  ابتدایی،  مقطع  دانش آموزان  آموخته های  از  ارزیابی   .)1371( محمد  ملكی،  ـ   

تحقیقات وزرات آموزش و پرروش.
اّول  پایه  امتحانی  سؤال  ها  محتوای  تحلیل  و  ارزشیابی   .)1375( پوپک  طلب،  نیک  ـ 

راهنمایی، اداره ی كل آموزش و پرورش شهرستان تهران.
بررسی   .)1385( تحصیلی  وارزشیابی  سنجش  كل  اداره  ارزشیابی  و  تحقیقات  واحد  ـ 
میزان انطباق سؤال  ها امتحانات داخلی استان های سراسر كشور در خرداد 1384 با اصول و فنون 

طراحی سؤال، نشریه روزنه، شماره 7، دی  ماه 1385.
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