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موانع پرورش خالقیت کودکان در خانه

انواع راه های پرورش خالقیت در کودکان

کدام نوع ارزشیابی یادگیری بیشتری را در بر دارد؟
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خــود اختیــاری نداشــته باشــد. عــادت کــردن کــودک 

بــه کارهــای تکــراری و نداشــتن اختیــار و اســتقالل، 

ــد. ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــودکان را تح ــت ک خالقی

نقد و ارزیابی مداوم کودک
بعضــی والدیــن فرصت اشــتباه کــردن را به کــودکان 

ــودک  ــه ک ــد ک ــاس می کنن ــد و احس ــود نمی دهن خ

بایــد هماننــد خودشــان کارهــا را صحیــح و باظرافت 

انجــام دهــد، برایــن اســاس به طــور مــداوم کــودک 

ــبب  ــن کار س ــد. ای ــرار می دهن ــد ق ــود را موردنق خ

می گــردد کــه آزادی و امنیــت خاطــر کــودک از بیــن 

بــرود و یــک تــرس مرضــی در او شــکل بگیــرد، ایــن 

تــرس مرضــی باعــث می شــود کــه کــودک از انجــام 

ــراز ایده هــای جدیــد هــراس  کارهــای مبتکرانــه و اب

داشــته باشــد.

حاکمیت قوانین خشک و انعطاف ناپذیر
ــرده و  ــدود ک ــود را مح ــودکان خ ــن ک ــی والدی برخ

ــدن،  ــم؛ از درس خوان ــا اع ــور آن ه ــی ام ــرای تمام ب

ــزی  ــح ، اســتراحت و ... برنامه ری غــذا خــوردن، تفری

می کننــد و کــودکان خــود را محــدود بــه ایــن برنامــه 

ــودک  ــه ک ــود ک ــبب می ش ــر س ــن ام ــازند. ای می س

ــد و از  ــادت کن ــراری ع ــای تک ــام دادن کاره ــه انج ب

همــه کــودکان توانایــی و اســتعداد خالقیــت را دارنــد، 

لیکــن در ســطح کلــی محیــط یادگیــری ، یــاد می گیرنــد کــه 

غیــر خــالق باشــند. موانــع بســیاری ســبب می شــوند کــه 

کــودکان مــا در محیــط خانــه و مدرســه دچــار محدودیــت 

ــد.  ــروز دهن ــود را ب ــت خ ــد خالقی ــد و نتوانن ــر گردن تفک

ــم  ــا بتوانی ــد ت ــاری می کن ــا را ی ــع م ــن موان ــایی ای شناس

ــت  ــیر خالقی ــاخته و مس ــرف س ــا را برط ــی، آن ه ــا آگاه ب

کــودکان خــود را هموارســازیم. در ادامــه بــه برخــی از ایــن 

ــود. ــاره می ش ــه اش ــود در خان ــع موج موان

موانع پرورش خالقیت 
کودکان در خانه

خالقیت، توانایی قابل پرورش هست. اما گاهی 
خانواده ها ناخواسته موانعی در مسیر پرورش 

این توانایی ایجاد می کنند.

موانع پرورش خالقیت 
کودکان در خانه

مقاله شماره 1
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

#

#

https://goo.gl/avxzjY 


TIZLAND.IR
2

تحمیل نقش های کاذب بزرگ سالی
ــد کــه فرزندشــان درک   برخــی والدیــن تمایــل دارن

باالتــری از ســن خــود داشــته باشــد و ایــن خواســته 

ــد. آن هــا از کــودک  را به طــور نابجــا تحمیــل می کنن

می خواهنــد کــه ماننــد بزرگ ترهــا رفتــار کنــد و 

حــرکات کودکانــه و شــیطنت ها را کنــار بگــذارد، 

ــت  ــیطنت ها فرص ــرکات و ش ــن ح ــه ای درصورتی ک

ــق  ــودک از طری ــد. ک ــودک می ده ــه ک ــت را ب خالقی

شــیطنت و بــازی اســت کــه می توانــد به حل مســئله 

ــه  ــالی ب ــش بزرگ س ــل نق ــد. تحمی ــت برس و خالقی

ــد  کــودک رفتارهــای ســاختگی را در او ایجــاد می کن

ــازد. ــه کن می س ــه او را ریش ــتعدادهای خالقان و اس

اولویت افراطی به هوش و حافظه
بســیاری از والدیــن احســاس می کننــد کــه چنانچــه 

فرزندشــان به خوبــی بتوانــد اطالعــات درســی خــود 

را یــاد بگیــرد و نمــرات باالیــی بگیــرد، پــس بســیار 

ــه  ــوش و حافظ ــر روی ه ــن رو ب ــت، ازای ــق اس موف

کــودک خــود تأکیــد بســیاری دارنــد و پی درپــی او را 

بــه کالس هــای کمک آموزشــی می فرســتند، ایــن امــر 

ســبب می شــود کــه تنهــا هــوش و حافظــه پایــه قرار 

بگیــرد و بــا پایــه قــرار دادن هــوش، فرصتــی بــرای 

پــرورش ســایر اســتعدادهای کــودک کــه مهم تریــن 

آن هــا تفکــر خــالق اســت، فراهــم نشــود.

بها دادن به نقش جنسیت
درگذشــته بــاور بــر ایــن بــود کــه پســران از هــوش 

دختــران  بــه  نســبت  باالتــری  قابلیت هــای  و 

ــرده  ــات ک ــات اثب ــج تحقیق ــد. لیکــن نتای برخوردارن

ــد و در عرصــه  ــان قابلیت هــای بســیاری دارن ــه زن ک

ــند.  ــع برس ــای رفی ــته اند به جایگاه ه ــت توانس صنع

نیــز  هم اکنــون  مــوارد،  ایــن  تمامــی  باوجــود 

برخــی والدیــن بــه کــودکان پســر اهمیــت بســیاری 

می دهنــد و در مشــارکت های جمعــی تنهــا از آن هــا 

ــر و  ــورد ، تحقی ــوع برخ ــن ن ــد. ای ــر می خواهن نظ

کمرنــگ شــدن تفکــر خــالق را در دختــران بــه دنبــال 

دارد.

نادیده گرفتن قوه تخیل کودک
خالقیــت کــودکان از قــوه تخیــل آن هــا سرچشــمه 

می گیــرد، امــا اغلــب اولیــا فرزنــدان خــود را از 

ــا  ــکار آن ه ــی اف ــد و گاه ــع می کنن ــردازی من خیال پ

ــه  ــی ک ــد. زمان ــرار می دهن ــز ق ــخر نی ــورد تمس را م

کــودک نتوانــد خیال پــردازی کنــد یــا از تــرس 

ــد، در  ــوان کن ــکار خــود را عن ــان اف ــن و اطرافی والدی

ــود. ــالق ش ــد خ ــم نمی توان ــر ه ــنین باالت س

منع کردن یا بی توجهی به شوخ طبعی کودک

یکــی از خصوصیــات افــراد خــالق، شــوخ طبعی 

ــورد  ــه در م ــد فی البداه ــا می توانن ــت. آن ه آن هاس

موضوعــات مختلــف شــوخی کننــد. لیکــن در برخــی 

خانواده هــا جدیــت بیش ازانــدازه، ایــن امــکان 

ــوخی  ــد. ش ــوخی کن ــا ش ــد ت ــودک نمی ده ــه ک را ب

نکــردن، خشــکی و عــدم انعطــاف را در کــودک ایجــاد 

می کنــد.

پراکنده ساختن ذهن کودک
می کننــد  تصــور  به غلــط  والدیــن  از  بســیاری 

ــه  ــد ب ــان واح ــود را در یک زم ــودکان خ ــر ک ــه اگ ک

ــای  ــه فعالیت ه ــتند و ب ــوع بفرس ــای متن کالس ه

مختلــف وادارنــد، خالقیــت آن هــا را پــرورش داده اند. 

لیکــن ایــن کار آن هــا ســبب می شــود ذهــن کــودک 

از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه بپــرد و نتوانــد روی یــک 

کار تمرکــز کافــی داشــته باشــد. عــدم تمرکــز یکــی از 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــت ب ــی خالقی ــع اساس موان

ت کودکان در خانه
ش خالقی

موانع پرور

#

#

#

#

#
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خالقیت چیست؟
خالقیت زمانی بروز می کند که فرد با 

یک مسئله و مشکل روبه رو می شود، 

در آنجاست که او باید با استفاده از 

دانسته ها و تجربیات خود، راه حل یا 

راه حل هایی را ارائه دهد تا بتواند آن 

مشکل را حل کند. پس می توان گفت 

که خالقیت عبارت است از توانایی تولید 

راه حل های جدید، مناسب و متنوع برای 

حل مسائل و مشکالت. حال ما چگونه 

قادر می شویم که این توانایی را شکوفا 

سازیم. در ادامه به عوامل مؤثر در بروز 

خالقیت اشاره می شود.

خالقیــت  کــه  می شــد  تصــور  درگذشــته 

ــد  ــت و همانن ــردی هس ــی منحصربه ف توانای

ــوردار  ــدادی از آن برخ ــا تع ــاال، تنه ــوش ب ه

ــمندان و  ــان دانش ــذر زم ــی گ ــتند،در ط هس

ــرح  ــؤال را مط ــن س ــی ای ــان روانشناس محقق

ــی و  ــت درون ــًا خالقی ــا اساس ــه آی ــد ک کردن

ــا  ــابی و ب ــی و اکتس ــا بیرون ــت ی ــی اس ذات

بــه   ، خــالق  افــراد  توانایی هــای  بررســی 

ــل  ــت قاب ــه خالقی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای

وجــود  در  هســت.  آمــوزش  و  اکتســاب 

ــه  ــه ب ــای خالقان ــان ها، قابلیت ه ــی انس تمام

ــراد  ــی از اف ــت، برخ ــده اس ــه گذاشته ش ودیع

ــکوفا  ــی ش ــتر زندگ ــا را در بس ــن قابلیت ه ای

ــناخت  ــی ش ــر توانای ــی دیگ ــازند و برخ می س

ــؤال  ــن س ــال ای ــد. ح ــدن آن را ندارن و پروران

ــا  ــت و م ــت چیس ــه خالقی ــد ک ــش می آی پی

چگونــه می توانیــم آن را پــرورش دهیــم؟

انواع راه های
 پرورش خالقیت 

در کودکان 
خالقیت توانایی قابل اکتساب هست 
و هر فرد می تواند آن را در وجود خود 

کشف کرده و پرورش دهد.

انواع راه های
 پرورش خالقیت 

در کودکان 

مقاله شماره 2
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

ت در کودکان
ش خالقی

ی پرور
انواع راه ها

https://goo.gl/8GMCPE 
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عوامل مؤثر در بروز و 
پرورش خالقیت

یکــی از عوامــل مهمــی که 

ــراد در  ســبب می شــود، اف

ــد،  ــت گام بردارن ــیر خالقی مس

زمانــی  اســت.  هدفمنــدی 

ــی  ــود هدف ــرای خ ــا ب ــه م ک

بــرای  راه  بگیریــم،  نظــر  در 

ــم و از  ــخص می کنی ــود مش خ

ــز  ــه تمرک ــی ب ــی ذهن پراکندگ

. می رســیم

ــی از  ــردن، یک ــش ک پرس

ــه  اصــول مهمــی اســت ک

ــت  ــاز خالقی ــد زمینه س می توان

باشــد، لیکــن در بــروز خالقیــت 

را  پرسشــی  هــر  نمی تــوان 

ــه در  ــش خالقان ــوان پرس به عن

پرســش هایی  گرفــت.  نظــر 

بــه  دلیــل  و  تبییــن  کــه 

ــکل گیری  ــد، در ش ــراه دارن هم

می باشــند.  مؤثــر  خالقیــت 

ایــن پرســش ها بــا کلماتــی 

ــاز  ــه و... آغ ــرا، چگون ــد چ مانن

ند می شــو

رابطــه  در  فــرد  هــر 

کــه  بامطالعــه ای 

انجــام  کــه  کاری  یــا  دارد 

ذهــن  در  می دهد،کم کــم 

ایــده  یــک  بــه  خــود، 

کــه  اســت  بهتــر  می رســد. 

1

2

3
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ایده هــای  ثبــت  بــرای  مــا 

خــود، دفترچــه یادداشــتی را 

ــته  ــود داش ــراه خ ــه هم همیش

ــان را در آن  ــیم و ایده هایم باش

ــا،  ــن ایده ه ــرور ای ــم. م بنویس

ــک  ــت کم ــرورش خالقی ــه پ ب

می کنــد. بســیاری 

ــت  ــرورش خالقی ــرای پ ب

گروه هــای  می توانیــم 

داده  تشــکیل  علمــی  و  کاری 

و بامطالعــه و آگاهــی قبلــی 

ــویم.  ــروه بش ــث در گ وارد بح

و  نهراســیم  نظــر  ابــراز  از 

نقــض  را  مخالــف  نظــرات 

ــای  ــرکت در بحث ه ــم. ش نکنی

ــه  ــود ک ــبب می ش ــی، س گروه

ــراد  ــر اف ــوم از منظ ــک مفه ی

مختلــف بررسی شــده و ایــن 

بررســی فرصــت ایــده را فراهــم 

مــی آورد.

ذهــن هــر انســانی در 

ســاعاتی از شــبانه روز، بهتر 

می توانــد بــه فعالیــت خالقانــه 

بپــردازد، پــس بهتــر اســت 

ــب  ــزی مناس ــا برنامه ری ــه ب ک

ایــن زمــان را بــه تفکــر و مــرور 

یافته هــای خــود اختصــاص 

ــم. دهی

4
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در  زمــان،  بــر  عــالوه 

مــکان  خالقیــت  بــروز 

هــر  اســت.  تأثیرگــذار  نیــز 

انســانی بــا توجــه بــه شــناختی 

می دانــد  دارد،  خــود  از  کــه 

مکان هایــی  چــه  در  کــه 

آرامــش بیشــتری دارد. برخــی 

ایــن  طبیعــت  در  انســان ها 

آرامــش را تجربــه می کننــد، 

برخــی در فضاهــای خلــوت و... 

ــناختی  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب . م

کــه از خودداریــم، می توانیــم 

مــکان مناســب خــود را یافتــه 

به پیــش  خاطرآســوده  بــا  و 

ــم.. روی

از کمیــت بــه کیفیــت 

شــروع  بــرای  برســیم. 

ــر  ــه، بهت ــت خالقان ــک فعالی ی

ــکاری راِک  ــام اف ــه تم ــت ک اس

در مــورد یــک موضــوع بــه 

روی  را  می رســد  ذهنمــان 

رفته رفتــه  و  بیاوریــم  کاغــذ 

از  بیشــتر  آگاهــی  طــی  در 

ــداد  ــم از تع ــوع می توانی موض

ــری  ــم و فک ــکار بکاهی ــن اف ای

کــه بهتــر اســت را بپرورانیــم.

6

7
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افــراد  پروژه هــای  مطالعــه 

دیگــر نیــز می توانــد،در ایجــاد 

ــد،  ــر باش ــر ثم ــه مثم ــده خالقان ای

به شــرط اینکــه فــرد خــود را محــدود 

بــه آن هــا نکــرده و در کنــار مطالعــه 

و  کتاب هــا  مطالعــه  بــه  آن هــا 

ــردازد. ــز بپ ــم نی ــع مه مناب

تمریــن خالقیــت نیــز می توانــد 

ــد.  ــر باش ــدن آن مؤث در پروران

ــم  ــا می توانی ــت، م ــن خالقی در تمری

ــی  ــان را در ط ــه زم ــا 25 دقیق 20 ت

ــه مســئله ای  ــرای فکــر کــردن ب روز، ب

اختصــاص دهیــم . ایــن مســئله 

می توانــد مســئله کاری مــا باشــد یــا 

ــا. ــی از دروس م ــث یک مباح

عــالوه بــر عوامــل یادشــده مــا 

ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــم ب می توانی

ــافرت  ــون؛ مس ــی همچ موقعیت های

تلویزیونــی،  شــبکه ها  ،تماشــای 

ــر در فضاهــای مجــازی،  حضــور مؤث

ــا افــراد کارآزمــوده و اهــل  تعامــل ب

مطالعــه و... کســب اطــالع نمــوده و 

ــم. ــت گام برداری در مســیر خالقی
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مقاله شماره 3
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

کدام نوع ارزشیابی 
یادگیری بیشتری را 

دربر دارد؟
یکی از دغدغه های والدین در رابطه با 

ارزشیابی  این است  که  اساسًا ارزشیابی 
توصیفی مفیدتر است یا ارزشیابی سنتی که 

درگذشته انجام می شد.

کدام نوع ارزشیابی 
یادگیری بیشتری را 

دربر دارد؟

ارزشیابی کمی و کیفی)توصیفی(
ــه در آن از  ــی ارزشــیابی ای اســت ک ارزشــیابی کم

کمیــت و عــدد اســتفاده می شــود و ایــن کمیــت 

ــی(  ــیابی کیفی)توصیف ــت. ارزش ــن 0 - 20 هس بی

ارزشــیابی ای اســت کــه در آن به جــای کمیــت 

ــره در آن از  ــای نم ــت و بج ــرح اس ــت مط ،کیفی

ــه  ــک ب ــار، نزدی ــد انتظ ــل: درح ــی مث مقیاس های

ــود.  ــتفاده می ش ــالش و ... اس ــه ت ــاز ب ــار، نی انتظ

درگذشــته نظــام آموزش وپــرورش کشــور مــا، 

از ارزشــیابی کمــی و ســنتی اســتفاده می کــرد، 

ــی  ــر ارزشــیابی به صــورت کیف ــا درســالهای اخی ام

)توصیفــی( انجــام می شــود.

ــا  ــه ب ــه در رابط ــواالتی ک ــا و س ــی از بحث ه یک

ارزشــیابی مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه 

ــیابی  ــا ارزش ــت ی ــی بهتراس ــیابی کم ــًا ارزش اساس

ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــی(؟ ب کیفی)توصیف

ــیابی  ــوع ارزش ــن دو ن ــن ای ــای بی ــه تفاوت ه ب

می شــود. پرداختــه 

تفاوت های بین ارزشیابی کیفی)توصیفی( 
و کمی

ــد،  ــاق می افت ــیابی دو اتف ــت ارزش ــر فعالی -در ه

از  را  اطالعاتــی  ابتــدا  در  معلــم  اینکــه  یکــی 

دانش آمــوز جمــع آوری می کنــد و یکــی اینکــه 

ــر اســاس ایــن اطالعاتــی کــه جمــع آوری  ــم ب معل

در  می پــردازد.  داوری  و  قضــاوت  ،بــه  کــرده 

ارزشــیابی کمــی کــه بــه شــکل ســنتی اجــرا 

را  اطالعــات  ایــن  راه  دو  از  معلــم  می شــد، 

 https://goo.gl/bW9w2Y 
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ــی  ــش های کالس ــی پرس ــرد، یک ــع آوری می ک جم

کــه همــان درس پرســیدن از بچه هــا در طول تــرم 

ــداد  ــای م ــان پایان ترم)آزمونه ــی امتح ــود و یک ب

داوری  دو  ایــن  اســاس  بــر  معلــم  کاغــذی(. 

ــا در  ــی داد، ام ــره م ــوز نم ــه دانش آم ــرد و ب می ک

ارزشــیابی کیفــی ابــزار جمــع آوری اطالعــات بســیار 

متنــوع هســتند و عــالوه بــر پرســش های کالســی 

آزمونهــای  کار،  پوشــه  از  پایان تــرم  امتحــان  و 

ــاهدات)معلم  ــت مش ــه ثب ــی( و برگ عملکردی)عمل

بــرای هــر دانش آمــوز یــک برگــه در نظــر می گیــرد 

و مشــاهداتی کــه در طول تــرم از بچه هــا دارد را در 

آن برگــه می نویســد( اســتفاده می شــود کــه ایــن 

برمی گیــرد.  در  را  دانش آمــوزان  موارد،فعالیــت 

برایــن اســاس می تــوان گفــت کــه ارزشــیابی 

ــوع  ــن تن ــتری دارد و همی ــوع بیش ــی تن توصیف

ــا را  ــی فعالیت ه ــم تمام ــه معل ــود ک ــث می ش باع

ــد. ــاوت کن ــر قض ــرد و عادالنه ت ــر بگی در نظ

---------------------------------------------------------------

- ارزشــیابی کمــی بیشــتر تکیــه بــر روی ضعف های 

ــان  ــره نش ــا نم ــتی ها را ب ــوز دارد و کاس دانش آم

ــور  ــی به ط ــیابی کیف ــه ارزش ــد. درصورتی ک می ده

می کنــد  ارزیابــی  را  دانش آمــوزان  همه جانبــه 

ضعف هایشــان  کنــار  در  را  توانایی هایشــان  و 

می ســنجد.

---------------------------------------------------------------

بــه  را  جبــران  فرصــت  کیفــی  ارزشــیابی   -

افــراد می دهــد. چــون فعالیت هــای مختلــف 

در  برمی گیــرد.  در  را در طول تــرم  دانش آمــوزان 

ایــن صــورت اســت کــه زمانــی کــه دانش آمــوزان 

ســعی  خوردنــد،  شکســت  فعالیــت  یــک  در 

می کننــد کــه در فعالیــت دیگــر آن را جبــران کننــد. 

ایــن کار،انگیــزه دانش آمــوزان را بــاال می بــرد، 

ــش و  ــر روی پرس ــی ب ــیابی کم ــه ارزش درصورتی ک

ــز  ــرم تمرک ــان پایان ت ــرم و امتح ــخ در طول ت پاس

بــرای  را  ناامیــدی  احســاس  و شکســت،  دارد 

دانش آمــوز بــه دنبــال دارد.

---------------------------------------------------------------

- ارزشــیابی کمــی ایــن ویژگــی را دارد کــه اطالعات 

مــی دارد،  نگــه  حافظــه  در  موقــت  به طــور  را 

ــد و  ــل می کن ــات را تحمی ــاد اطالع ــم زی ــرا حج زی

ــرد،  ــر می ب ــرد از خاط ــات را ف ــن اطالع ــده ای عم

ــه  ــر جلس ــا از س ــی م ــد وقت ــه دیدی ــور ک همان ط

ایــن  کــه  دارد  امــکان  برمی گردیــم،  امتحــان 

ــل  ــه روز داخ ــا س ــًا ت ــم، نهایت ــه داری ــی ک اطالعات

حافظــه مــا باشــد و بعــدازآن فرامــوش کنیــم. امــا 

ــات را در  ــوزان اطالع ــی دانش آم ــیابی کیف در ارزش

ــد  ــاد می گیرن ــت کالســی ی ــان بحــث و فعالی جری

و به خوبــی می تواننــد آن هــا را بــه یادســپارند.

---------------------------------------------------------------

- ارزشــیابی کمــی زمینه ســاز اضطــراب زیــادی 

ــه  ــته ب ــره وابس ــم نم ــش اعظ ــون بخ ــت، چ اس

ارزشــیابی ای اســت کــه در پایان تــرم از دانش آمــوز 

گرفتــه می شــود و دانش آمــوز بــه ایــن بــاور 

ــش او در  ــری و کوش ــه یادگی ــه نتیج ــد ک می رس

می دهد،مشــخص  امتحــان  کــه  یک ســاعتی 

می شــود.پس مرتــب بــه خــود می گویــد کــه 

ــن  ــان گرفت ــاعت امتح ــک س ــد در این ی ــن بای م

ــا ارزشــیابی  ــن عملکــرد را داشــته باشــم. ام بهتری

ــول دوره  ــه در ط ــت ک ــیابی ای اس ــی، ارزش توصیف

انجــام می شــود و نمــره اش بیــن بخش هــای 

ی را در بر دارد؟
شتر

ی بی
ی یادگیر

شیاب
کدام نوع ارز
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و  تقسیم شــده  کالســی  فعالیت هــای  مختلــف 

دانش آمــوز دیگــر از آزمــون پایانــی اضطــراب 

ــدارد. ن

---------------------------------------------------------------

در  دانش آمــوزان  توصیفــی  ارزشــیابی  در   -

ــی  ــد و در ط ــت می کنن ــرم، در کالس فعالی طول ت

ایــن فعالیت هــا بــرای آن هــا ســؤال پیــش می آیــد 

ــگری  ــه پرسش ــیدن روحی ــؤال پرس ــن س ــه ای ک

ــن  ــتن ای ــه داش ــد ک ــت می کن ــا تقوی را در آن ه

ــل  ــدرت تجزیه وتحلی ــود ق ــث می ش ــه، باع روحی

ــه  ــی ب ــیابی کم ــا ارزش ــاال رود، ام ــوزان ب دانش آم

شــکلی هســت کــه دانش آمــوز تمرکــزش بــر روی 

ایــن هســت کــه همــان متــن اصلــی کتــاب را یــاد 

بگیــرد و همان هــا در امتحــان می آیــد. بــرای 

ــه  ــد ک ــن را نمی ده ــت ای ــود زحم ــه خ ــن ب همی

ســؤال بپرســد و وابســته بــه کتــاب و متــن کتــاب 

پــرورش می یابــد.

هــدف  دانش آمــوز  توصیفــی،  ارزشــیابی  در   -

ــی  ــت اصل ــه اهمی ــت ک ــی هس ــی و تربیت آموزش

را دارد، برایــن اســاس می تــوان گفــت فضــای 

کالســی کــه ارزشــیابی توصیفــی در آن حاکــم 

ــی  ــم در پ ــوده و معل ــور ب ــوز مح ــت، دانش آم اس

ــا  ــد ت ــاد کن ــی را ایج ــک فضای ــه ی ــت ک آن اس

دانش آمــوز را بــه آن هــدف اصلــی نزدیــک کنــد، 

ــر روی  ــی ب ــد اصل ــی تأکی ــیابی کم ــا در ارزش ام

محتــوا و آن چیــزی اســت کــه در کتــاب آمــده و 

کالس مربــوط یــه ایــن نــوع ارزشــیابی یــک کالس 

محتــوا محــور اســت و وظیفــه معلــم ایــن اســت 

کــه ایــن محتــوا را بــه دانش آمــوزان منتقــل 

ــه  ــن اســت ک ــوزان ای ــه دانش آم ــد و وظیف می کن

ایــن محتــوا را حفــظ کننــد و ســر جلســه امتحــان 

ــد. ــذ بیاورن ــا را روی کاغ آن ه
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