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هاي گروه هنر آموزش  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته
  بر اساس مطالعه تطبيقي اي حرفه و  فني

A model for evaluation of student achievement in arts related technical vocational 
fields of study based on a comparative research findings 

1389 /7/3: مقاله پذيرش ؛ 26/11/88: نهايي نسخه دريافت ؛2/7/1388: مقاله دريافت  
 1دكتر محمدحسن ميرزامحمدي

هدف طراحي و اعتباريابي الگوي مناسب ارزشيابي تحقيق حاضر با  :چكيده
اي  هاي فني و حرفه هاي گروه هنر آموزش آموزان رشته پيشرفت تحصيلي دانش

هاي تحقيق از ابزار  براي گردآوري داده. و به روش پيمايشي انجام گرفته  است
جامعه آماري تحقيق شامل كليه . مصاحبه سازمان يافته استفاده شده است

ن ااي و كارودانش شهر تهران و متخصص وحرفه هاي فني هنر هنرستانمعلمان 
هاي  براي تحليل داده. شود ميهاي شهر تهران  آموزش هنر در سطح دانشگاه

هاي تحقيق بر اساس  يافته. تحقيق از روش تحليل كيفي استفاده شده است
ينه با توجه به مطالعه ادبيات و پيش: باشند سؤاالت پژوهش به شرح زير مي

هاي هنر و بررسي وضعيت  موجود درباره ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته
موجود ارزشيابي پيشرفت تحصيلي اين حوزه در جهان و ايران الگوي مزبور 

هاي زير طراحي و پس از اصالحات مورد نظر پاسخگويان، نهايي  لفهؤشامل م
وجودي ارزشيابي همه جوانب (اصول  ؛)فلسفي و علمي(مباني : شده است

شيابي، فرايندمداري، زشاگرد، پيوستگي برنامه درسي، تدريس يادگيري و ار
بهبود مداوم (؛ اهداف )ها و ابزارهاي ارزشيابي، مداومت و عينيت تنوع روش

هاي هنري  فرايند ياددهي و يادگيري، تالش براي مشخص كردن قابليت
هاي الزم براي  شاگردان در ابعاد شناختي عاطفي و مهارتي و ايجاد زمينه

آموزان  استفاده از ابزارهاي گوناگون در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
پورت (ها   روش و)گرا و تركيبي گرا، ذهنيت عينيت(رويكردها ؛ )هاي هنر رشته

هاي مداد  هاي عملكردي و آزمون  ارزشيابي، آزمون-فوليو، ژوژمان، خود
گانه فوق،  راي هريك از ابعاد سهبر اساس ادبيات و پيشينه تحقيق، ب). كاغذي
اي از نشانگرهاي تدوين و پس از اخذ نظرات پاسخگويان و انجام  مجموعه

 نشانگر در 9 نشانگر  در بعد شناختي، 12( نشانگر 30اصالحات الزم، تعداد 
 .به صورت نهايي ارائه شد)  نشانگر در بعد مهارتي9بعد عاطفي و 

 اي، وحرفه موزش فني آقابليت هنري، صيلي،ارزشيابي پيشرفت تح: ها كليدواژه
 .تطبيق نشانگر، الگو،

Mh. Mirzamohammadi (Ph.D) 
 
Abstract: The purpose of this study 
was development and accreditation 
of a model for assessment of Arts 
students at vocational high schools. 
Structured interviews were used for 
data collection. Statistical 
population included all Arts 
teachers at vocational high schools 
as well as academics with relevant 
expertise in Tehran. Data were 
analyzed using qualitative methods. 
The first research question focused 
on a proper model for educational 
assessment. Review of literature 
helped develop a model with the 
following: 1) philosophical basis 2) 
principles 3) goals 4) approaches 
and 5) methods. The second to 
fourth questions addressed the 
indicators of art potentials of 
students in cognitive, emotional and 
skills dimensions. Finally, 30 
indicators were suggested on the 
basis of responses of participants 
and relevant literature 
Key Word: Model - evaluation- 
student achievement- technical 
vocational 
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   و بيان مسئلهمقدمه
تربيت واقع شده  انديشمندان تعليم و مورد توجه مربيان و باز دير از آموزش هنر

 اند هاي نظام تربيتي خود را هنر قرار داده نان يكي از پايهآي از اي كه برخ است به گونه
هاي فراوان در شاگردان   آموزش به ايجاد توانايياين نوع ).206 :1383 ميرزامحمدي،(

سازي براي پرورش خالقيت، تخيل،  ها، زمينه ترين آن شود كه از جمله مهم منجر مي
هاي آموزش هنر، ارزشيابي پيشرفت  امهدر برن). 1994، 1آيزنر(نبوغ و نوآوري است 

از . هاي خاص خود همراه است برانگيز است كه با دشواري تحصيلي موضوعي چالش
بيني نبودن پيامد فعاليت هنري و متكي بودن  قابل پيش توان به ها مي جمله اين دشواري

).                          33 :2003 ،3؛ هانلي2001، 2براون(كنندگان اشاره كرد  قضاوت هنري به نظر قضاوت
 نان وآبندي  سطح گيري و هاي هنري شاگردان بايد فراتر از اندازه ارزشيابي قابليت

از  .نتايج آن در بهبود يادگيري شاگردان استفاده شود از و يادگيري انجام گيرد متمركز بر
را به دست  شاگردان بايد فرصت بهبود يادگيري خود هاي هنري، يق ارزشيابي قابليتطر

 ها در ارزشيابي خودشان صورت بگيرد اين عمل بايد از طريق مشاركت آن آورند و
كاغذي نيز -هاي مداد هاي موجود كه به آزمون آزمون). 19و18: 42005، استوكروكي(

در اين زمينه نياز به  ي هنري را ندارند وها توانايي سنجش قابليت معروف هستند،
ضرورت ). 8-11 :2004 ،5مادجا(ها وجود دارد  استراتژي شقوق جديدي از ابزارها و

است كه هنر وابسته به فرهنگ اجتماعي است و در اين امر با نظر به اين نكته بيشتر  
كه  ... تاريخي وهاي نظريه فلسفي، هاي فرهنگي، هاي هنري بايد تفاوت موختهآارزشيابي 

بنابراين در فرايند ارزشيابي  .در نظر گرفته شود كند، در تمايالت شاگردان تجلي پيدا مي
هاي ظاهري كار هنري، بـايد نسبت به  هاي هنري شاگردان، عالوه بر ويژگي فعاليت

  ).2001 ،6كاناتال(ن كار نيز اقدام شود آهاي آنان در انجام  عقايد، و انگيزه سنجش تفكر،

                                                 
1. Eisner.E 
2. Brown.M 
3. Honlly.B 
4. Stokrocki.M 
5. Madeja.S 
6. Cannatella.H 
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...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

هاي هنري بايد بر اين فرض متكي باشد كه پيامد فعاليت هنري خلق  سنجش قابليت
 كه ن مورد نظر استآتماميت   وه به يك موقعيت خاصژپاسخ وي يك شگفتي،

 به بنابراين در ارزشيابي كار هنري نبايد منحصراً .باشد ن مطلق نميآقضاوت در مورد 
ي فرايند يادگيري مانند كيفيت درگيري با ها لفهؤحاصل كار توجه كرد بلكه توجه به م

حتي شكست  تمايل به پذيرش خطر و تمايل كاوش هر چه بيشتر، ها، فعاليت تكاليف و
  ).135: 1383 مهرمحمدي،( نيز بايد در كانون توجه باشد

دارد كه در اين   آن ميبراندركاران نظام آموزشي را  هاي فوق دست وجود دشواري
چه به مقوله ارزشيابي از عملكرد  چنان. شته باشندخصوص جديت بيشتري دا

هاي معقول و هوشمندانه در اين زمينه اتخاذ  توجهي شود يا سياست آموزان بي دانش
ريزان از جمله عواملي هستند كه در حذف تدريجي هنر  گذاران و برنامه نشود، سياست

مهر محمدي، (اند  دهاز دستور كار نظام آموزشي يا به حاشيه راندن آن نقش ايفاد كر
1383 :124                                    .(  

  
  :سوابق موضوع و چهارچوب نظري پژوهش

 هاي هنري شاگردان، د كه حساسيت در ارزشيابي قابليتنده مطالعات نشان مي
در اين زمينه اقدامات  وشده موزشي مطرح آهاي  ل مهم نظامئبه عنوان يكي از مسا

  : استرفتهگمهمي انجام 
استانداردهايي را در زمينه تربيت هنري  اهداف و ،1»انجمن ملي آموزش هنر «در امريكا،

 هاي شاگردان، استانداردها دامنه وسيعي از يادگيري اين اهداف و .پيشنهاد كرده است
 مهرمحمدي،( گيرد چگونگي ارزشيابي شاگردان را در بر مي هاي معلمان و توانمندي

به ارزشيابي  موزش هنر،آاساس استانداردهاي انجمن ملي  ن انجمن براي). 198: 1383
هاي  تالش).  2005 استوكروكي،(معلمان مي پردازد  پيشرفت تحصيلي شاگردان و كار

سنجش ملي پيشرفت  « در برنامه2»يلرتا «هاي ثر از فعاليتأمتبه طور عمده  فوق،

                                                 
1. National Art Education Association (NAEA) 
2. Tyler.R 
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ها بر استاندارد و  كيد اين فعاليتأ تاگرچه). 1999آيزنر، ( باشد امريكا مي  در»1موزشيآ
 ورده استآبه اعتقاد برخي زنگ خطري را براي ارزشيابي امريكا به صدا در زمون،آ
سنجش و ايالتي مشاركتي براي «پروژه چنين بايد به  هم). 10: 2003، 2كالول(

آن  در . آغاز شد1993اين پروژه در سال « . در هنر اشاره كرد»3استانداردهاي شاگردان
ها با يك مشاور موضوعي و يك  نآ ايالت درگير اين پروژه بوده و هر يك از 29زمان 

 داشتند همكاريمشاور در حوزه سنجش براي مشاركت هر چه بيشتر در اين پروژه 
 به هنر و ،90بعد از دهه  در اهداف آموزش و پرورش اياالت متحده ).1998، 4شولر(

)  هاي شاگردان ابزارهاي متنوع در سنجش توانمنديبه ويژه استفاده از (ارزشيابي آن 
ه در ارزشيابي آموزش هنر در ـايي كـه يكي از زمينه. است اي معطوف شده  توجه ويژه

  به در حوزه هنر  هاي ارزشيابي ، آموزش شيوه آمريكا مورد توجه فراوان قرار گرفته
انجمن ملي آموزش و « ،»5دارسيون معلمان آمريكاف «1990در سال . باشد  ميمعلمان
، هفت حوزه از »7موزش و پرورشآكميسيون ملي براي سنجش در  « و»6پرورش

به طور كلي در اين  ).1998 كالول،( ها را براي تمامي معلمان اعالم كردند صالحيت
از كاربرد استانداردها در  ن بوده تا ارزشيابي به يادگيري متصل شود،آبرنامه تالش بر 

از ارزشيابي در بهبود  ، كاسته شود- به ويژه در هنر -هاي شاگردان  موختهآارزشيابي 
هاي هنري  اي از ابزارها براي ارزشيابي فعاليت موزان و از مجموعهآ يادگيري دانش

  .گردداستفاده 
 فرصت دادن :موزان بر محورهايي مانندآ هاي هنري دانش اليتعارزشيابي ف در انگلستان، 

 ثار هنرمندان،آمعرفي  هاي خالق، موزش مهارت آهنري،تجربه رويكردهاي مختلف 
موزان آ به دانش... دادن قدرت ارزيابي از كار و كار هنري، موزش كاربرد مواد و ابزارآ

                                                 
1. The National Assessment of Educational Progress (NAEP) 
2. Colwell. R 
3. The State Collaborative on assessment and student standards (SCASS) 
4.Shuler.S         
5. American Federation on Education  
6. The National Education Association  
7. National Council on Measurement  in Education 
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...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

بر قابليت معلمان در ارزشيابي  در انگلستان نيز مانند امريكا، ).1994، 1ندلاف(مبتني است 
توان به  ها مي ز جمله اين قابليتا .گيرد كيد فراواني صورت ميأكار شاگردان ت

هاي تخصصي وي در تشخيص كيفيت   تواناييو، مالكيت و مشاركت معلم  گرايي حرفه
اي به نام  رويه ها، براي نيل به اين قابليت .آموز اشاره كرد اثر هنري دانش

Moderationدر اين رويه، كه با هدف افزايش دقت در .  تعريف شده است
مت گرفته شده است، يك فرد با بررسي آثاري كه معلمان كالس آن ها به خد ارزشيابي

در اين كشور در . پردازد اند، به جرح و تعديل احتمالي نمرات مي را ارزشيابي كرده
اساس كلكسيون  ارزشيابي بر. گيرد جريان ارزشيابي به فرايند نيز توجه ويژه صورت مي

گيرد كه در بردارنده   انجام مي2) فوليوپورت( آموزان يا همان كارنما هاي دانش فعاليت
  ).143-145 :1383مهرمحمدي، (هاست  هاي آن تاريخچه فعاليت

، تكيه اصلي بر استفاده از موزانآ هاي هنري دانش ارزشيابي قابليت در هلند، در
يك يا دو نفر از معلمان ساير مدارس نيز به طور مستقل به ارزيابي . داوران بيروني است

پردازند و ميانگين نمرات دو يا سه نفر، به عنوان ارزشيابي اثر، استفاده  مياثر هنري 
ها و معيارهاي ارزشيابي از اثر هنري در اين كشور متناسب  استانداردها، مالك. شود مي

در جريان ارزشيابي به  نيز مانند انگلستان، در هلند  .باشد هاي درسي ملي هنر مي با برنامه
. كيد داردأآموزان ت هاي دانش شود و بر ارزيابي مجموعه فعاليت اي مي ويژه توجه ،فرايند

 درجه 10در هلند از مقياس . باشد  مرجع ميـارزشيابي در اين زمينه طبيعتاً از نوع معيار 
-145: پيشين( ، حداقل امتياز قبولي در نظر گرفته شده است5/5شود كه  استفاده مي

143.(  
موزان از طريق ابزارهاي مختلفي آ اي هنري دانشه سنجش توانمندي، در كانادا

 اشاره »3برنامه نشانگرهاي پيشرفت مدارس «توان به  ها مي شود كه از جمله آن انجام مي
به هاي هنر در كانادا صورت گرفته است  هايي براي تدوين آزمون اخيراً تالش. كرد

                                                 
1. Efland. A 
2. Portfolio 
3. School  Achievement  Indicators  Program (SAIP) 
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آزمون «، »51ا براي سطح مانيتو بدر ايالت  برنامه سنجش هنر و موسيقي «،عنوان نمونه
. »3ادمطالعه در سراسر كانا: سنجش در هنرها«و » 2تشخيص موسيقي در ايالت آلبرتا

توسط تيم ارزشيابي وزارت آموزش » ارزشيابي هنر«چنين پروژه ديگري تحت عنوان  هم
هاي  و استراتژي ها  چارچوب،تيش كلمبيا با هدف بررسي مباحثيو پرورش بر

موزان آ هاي هنري دانش موختهآبه طور كلي در ارزشيابي . ده استارزشيابي انجام ش
استخدام معلمان با صالحيت در  موزش هنري با كيفيت، آكانادايي، مواردي مانند

هاي هنري  هاي متنوع و جديد براي ارزشيابي فعاليت تدارك مقياس هاي هنري، رشته
 ).37  :2003 هانلي،(در اولويت قرار دارد ... موزان وآ دانش

اي  حرفه و هاي فني هاي گروه هنر آموزش در ايران، دروس ارائه شده در رشته
در دروس . شوند  عملي و عملي تقسيم مي-به طور كلي به سه دسته نظري، نظري 

كار پژوهشي و  هاي كالسي، پرسش: نظري نحوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در قالب
 عملي، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي -نظري در دروس . شود امتحان پايان ترم انجام مي

هم جمع و در دو  به دو صورت انفرادي و جمعي انجام شده و نمرات حاصل از آن با
در دروس عملي، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در برگيرنده طيف . شوند تقسيم مي

پورت (، پوشه كار )ژوژمان(قضاوت تخصصي وسيعي از ابزارهاي ارزشيابي مانند 
به طور كلي در نظام ). 1384 موزشي،آريزي  سازمان پژوهش و برنامه(است ... و ) فوليو

ها   و اين زمينهشدهاي در انواع ارزشيابي آموزشي استفاده  شده به گونه ارزشيابي ياد
اما شواهد نشان . باشد هاي هنر مي جزء نقاط مثبت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته

 توجه عمده در ؛باشد ل رضايت بخش نميد وضعيت ياد شده به طور كامنده مي
هاي ديگر شاگردان از  ارزشيابي اين حوزه معطوف به حوزه شناختي بوده و قابليت

هاي الزم   معلمان توانايي. احساسي در حاشيه گذاره شده است-جمله قابليت عاطفي 
ند الزم هاي هنري را ندارند و پيو هاي گوناگون شاگردان در رشته براي ارزشيابي قابليت

ميان برنامه درسي، تدريس و يادگيري و ارزشيابي و آزمون در اين حوزه كمتر مشاهده 
                                                 
1. Manitoba Art & Music Assessment Program for Grade Five Students  
2. Alberta Music Diagnostic Test 
3. Assessment in the Arts: A Cross Canada Study. 
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...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

اي بودن و اعمال نظر شخصي معلمان در ارزشيابي مشكل  چنين سليقه شود، هم مي
  ).  1386آزاد و همكاران، ( ديگري است كه در اين حوزه وجود دارد

هاي گروه هنر  يابي رشتهدر ارتباط با موضوع تحقيق حاضر يعني ارزش
اي و به ويژه طراحي الگوي ارزشيابي تاكنون تحقيقي در كشور  حرفه و هاي فني آموزش

با توجه به اين موضوع در ادامه، تحقيقات انجام شده در كشور كه . صورت نگرفته است
» ميرزامحمدي«گردند  باشند، ارائه مي به نحوي به موضوع تحقيق حاضر مربوط مي

 - در بخشي از يك تحقيق به تدوين نشانگرهاي تربيتي در بخش فرهنگي ):1386(
وي با در نظر گرفتن اهداف شوراي . هنري در دوره آموزش عمومي پرداخته شده است

هاي درسي  عالي آموزش و پرورش دوره عمومي در بخش هنر، تحليل محتواي كتاب
نظران به تدوين  حب، و مصاحبه با صا)به طور عمده هنر(مربوط در اين دوره 

هاي اوليه اين بخش پرداخته و در مرحله بعد نظر متخصصان حوزه تخصصي  شاخص
هاي تدوين شده اخذ نموده و به تدوين نسخه  تعليم و تربيت را در خصوص شاخص

  .هاي تربيت هنري پرداخته است نهايي شاخص
رسي هنـر   در تحقيقي به تدوين طراحي الگوي مناسب برنامه د        ) 1384(» اميني«

وي الگوي خود را در دو بخش اصول و اركـان تعريـف         . در دوره ابتدايي پرداخته است    
ها باشد و در  اي كه برنامه درسي هنر، بايد مبتني بر آن در بخش اول، اصول و مباني. كرد

ركن تجويزي نـاظر بـه      : اند  بخش دوم كه شاكله اصلي الگوست مباحث زير مطرح شده         
نامـه درسـي هنـر دوره ابتـدايي، ركـن غيـر تجـويزي شـامل                 طراحي چارچوب كلي بر   

پذيري و عدم تمركز در برنامه درسي هنر دوره ابتدايي، ركن تلفيقـي در برنامـه                  انعطاف
ها و ارزشـيابي مـورد بحـث قـرار            در ركن تجويزي، اهداف، محتوا، روش     .  درسي هنر 

 كاركردها، و نتـايج عملـي       ها،  ارزشيابي بايد ناظر به داوري در مورد قابليت       . گرفته است 
هـاي روشـن باشـد و         اي از معيارها و مـالك       هاي درسي هنر و بر اساس مجموعه        برنامه

در زمينـه ارزشـيابي تربيـت هنـري         . هاي كمي در اين مورد استفاده كـرد         نبايد از مقياس  
آموز در    ، بررسي و مشاهده ميزان پيشرفت و رشد دانش        باشدچه بايد براي معلم مهم        آن
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كه محقق الگو را طراحي كرد، به اعتباربخشي          بعد از اين  . استفرايند فعاليت هنري    طي  
  .كند نظران با روش مصاحبه اقدام مي آن از طريق اخذ نظر صاحب

در تحقيقي به بررسي آزمون ويژه استعداد تحصيلي رشته ) 1375(» صفوي«
ت پيمايشي و در اين پژوهش به صور. هنر براي ورود به دوره متوسطه پرداخته است

آموزان سال سوم  و دانش) هاي آزمون هنر و مفاهيم هنري سؤال(دو جامعه متني
برخي از .  در سطح شهر تهران انجام گرفته است1373-74راهنمايي پسر در سال 

هاي بيشتر افزايش  هاي هنري با آموزش توانايي: ترين نتايج اين پژوهش عبارتند از مهم
هاي سنجش استعدادهاي هنري در خارج از كشور بسيار بيشتر از  يابند؛ تعداد آزمون مي

هاي  داخل كشور است؛ با تغيير نظام آموزشي، لزوم هدايت صحيح افراد به رشته
رغم  از نقاط ضعف جدي اين پژوهش آن است كه علي. شود مختلف بيشتر احساس مي

آموزان   براي دانشكه اهداف اصلي پژوهش دستيابي به آزمون ويژه استعداد هنري اين
كشور و تعريف عوامل تشكيل دهنده آن بوده، ليكن در عمل محقق نتوانسته است به 

  .اين نتايج دست يابد
  

  هاي مورد نظر ها يا پرسش فرضيه
هاي  هاي گروه هنر آموزش الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته -1

  شود؟ چگونه تدوين مي اي حرفه و فني
هاي گروه هنر  آموزان رشته هاي هنري دانش ي قابليتنشانگرهاي ارزشياب -2

 باشند؟ اي در بعد شناختي چه مي وحرفه هاي فني آموزش
هاي گروه هنر  آموزان رشته هاي هنري دانش نشانگرهاي ارزشيابي قابليت -3

 باشند؟ اي در بعد عاطفي چه مي حرفه و هاي فني آموزش
هاي گروه هنر  زان رشتهآمو هاي هنري دانش نشانگرهاي ارزشيابي قابليت -4

  باشند؟ اي در بعد مهارتي چه مي حرفه و هاي فني آموزش
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...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

   پژوهشروش
روش مورد استفاده در . تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي است: طرح پژوهش

بر اين اساس، براي تدوين الگوي مناسب ارزشيابي . باشد مي» 1پيمايشي«اين تحقيق 
اي و نشانگرهاي آن، دو  حرفه و  هنر آموزش فنيهاي گروه پيشرفت تحصيلي رشته

  :مرحله مستقل به شرح زير انجام شده است
ابتدا از : مرحله طراحي الگو كه خود شامل مراحل فرعي زير بوده است) الف

طريق مطالعات نظري، وضعيت ارزشيابي آموزش هنر به طور كلي و در كشورهاي 
در مرحله بعد، از طريق مطالعه اسناد و . رفتمورد مطالعه به تفصيل مورد بررسي قرار گ
ريزي درسي آموزش  اندركاران دفتر برنامه مدارك موجود و مصاحبه با دست

ها  اي وزارت آموزش و پرورش وضعيت ارزشيابي آموزش هنر در اين رشته حرفه و فني
سپس، الگوهاي ارزشيابي آموزشي به طور كلي و در حوزه . مورد بررسي قرار گرفت

هاي الگوي ارزشيابي  گاه مؤلفه آن. وزش هنر به طور خاص مورد بررسي قرار گرفتآم
اي شامل مباني، اصول،  حرفه و هاي هنر آموزش فني آموزان رشته پيشرفت تحصيلي دانش

در قدم بعد، . ها با استفاده از مطالعات نظري تدوين شد اهداف، رويكردها و روش
و باالخره استفاده از مطالعات نظري كامل شد ا هاي الگوي ياد شده ب محتواي مؤلفه

هاي هنر آموزش  آموزان رشته هاي دانش نشانگرهاي مناسب براي ارزشيابي قابليت
اي در سه بعد شناختي، عاطفي و مهارتي با استفاده از مطالعات نظري در  حرفه و فني

  .حوزه آموزش هنر تدوين شد
هاي الگوي تدوين شده براي   مؤلفهدر اين مرحله: مرحله اعتباريابي الگو) ب

اي و نشانگرهاي آن  حرفه و هاي گروه هنر آموزش فني ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته
  .با استفاده از نظرات معلمان هنر و متخصصان آموزش هنر مورد اعتباريابي قرار گرفت

  

                                                 
1. survey 
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آوري  معهاي تحقيق و شيوه ج با توجه به نوع داده :گيري و روش نمونه نمونه ،جامعه
  :شد ميها، جامعه تحقيق حاضر، شامل موارد زير  آن

هاي ارزشيابي آموزش هنر و تجارب داخلي و خارجي  كليه منابع مربوط به الگو) الف
موجود كه با ... هاي اطالعاتي و ها، نشريات علمي، پايگاه در اين زمينه در قالب كتاب

  .گيري شدند نمونه» 1مند هدف«االت تحقيق به صورت ؤتوجه به اهداف و س
 اي و كارودانش سطح شهر تهران حرفه و هاي فني كليه معلمان آموزش هنر، هنرستان) ب

، طراحي  سازي ، مجسمه ، نقاشي ، سينما، چاپ دستي ، نمايش هاي صنايع دستي در رشته
طراحي كفش و كيف، موسيقي جهاني،  ، ، پشتيباني صحنه ، ساخت عروسك لباس

كشي معماري و مرمت  طراحي پارچه، گرافيك، طراحي و دوخت، نقشهموسيقي ايراني، 
  .ها مصاحبه به عمل آمد  نفر بوده و با همگي آن30ها  كه تعداد آنآثار فرهنگي 

هاي فلسفه تعليم و تربيت  ها كه در رشته ن آموزش هنر در سطح دانشگاهامتخصص) ج
انتخاب و مصاحبه با ايشان ) فر ن3(و آموزش هنر )  نفر4(ريزي درسي  ، برنامه) نفر4(

 نفر از اين افراد فرصت انجام مصاحبه را نداشته و در نهايت از جمع 1. به عمل آمد
  . افراد حذف شد

 3(اي  حرفه و هاي فني كارشناسان آموزش هنر در دفتر تأليف كتب درسي آموزش) د
زمان پژوهش و و مدير برنامه درسي هنر سا)  نفر1(پرورش  و ، پژوهشگاه آموزش)نفر

ريزي آموزشي كه نفر آخر فرصت انجام مصاحبه را نداشته و از جمع افراد حذف  برنامه
  .شد
. يافته استفاده شد هاي تحقيق حاضر، از ابزار مصاحبه سازمان براي گردآوري داده :ابزار

  :براي تدوين ابزار مراحل زير انجام گرفت
هاي گروه هنر  آموزان رشته لگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش اابتدا
اي و نشانگرهاي آن در سه بعد شناختي، عاطفي و مهارتي  حرفه و هاي فني آموزش

كه در حقيقت همان فرم مصاحبه  ( الگوها و نشانگرهاي سپس مؤلفه. تدوين گرديد

                                                 
1. Purposive 
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...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

قرار گرفت تا روايي آن سنجي  نظران موضوعي و روان  نفر از صاحب10در اختيار) است
. آنان الگو را دقيقاً مطالعه كرده و نظرات اصالحي خويش را اعالم نمودند. به دست آيد

  .اين نظرات اعمال و ابزار نهايي شد
شوندگان قرار گرفت و در جلسه   مصاحبهدر نهايت الگوي تدوين شده در اختيار
ي تعداد محدودي از جامعه برا. آوري گرديد مصاحبه نظرات آنان در اين خصوص جمع

فرصت انجام مصاحبه ايجاد ) از جمله كمبود وقت ايشان(كه به داليلي )  نفر4(آماري 
نشد، الگو و نشانگرهاي ارزشيابي ارسال و نظرات ايشان به صورت كتبي دريافت 

  .گرديد
هاي گردآوري شده، براي تحليل  با توجه به نوع داده :ها  و تحليل دادهشيوه

هاي حاصل از مطالعات  بر اين اساس داده. شدهاي تحليل كيفي استفاده   از روشها داده
بندي شده و   استخراج، احصاء و طبقه،ن و كارشناسانانظري و نظرات معلمان، متخصص

برخي . ها به عمل آمد هاي الزم از آن گيري االت تحقيق، تفسير و نتيجهؤبر اساس س
، به صورت كلي نداالت تحقيق قابل بررسي نبودؤنظرات كه به طور مستقيم در قالب س

  . گرفتند قرارمورد تحليل
  

  نتايج
هاي گروه هنر  الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته: سوال اول تحقيق

  شود؟ اي چگونه تدوين مي حرفه و هاي فني آموزش
ي هنر و ها با توجه به ادبيات و پيشينه موجود درباره ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته

هاي گروه  الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته ها، اين رشته وضعيت موجود 
ن تدوين وپس از اعمال نظرات اصالحي آهاي  اي و نشانگر حرفه و هاي فني هنر آموزش

  :شود ه ميئهاي زير ارا لفهؤبا نظر به م مصاحبه شوندگان،
   :مباني
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شناختي و  شناختي، معرفت توان از ابعاد انسان   در اين مبنا مي: مبناي فلسفي) الف
شناختي  جا به فراخور بحث بر بعد انسان شناختي، بحث به ميان آورد كه در اين ارزش

آموزش هنر موجب تنوع و عمق بخشيدن به كسب معنا توسط انسان در . شود تأكيد مي
بي آموزش بر اين اساس، در ارشيا). 17: 1383مهر محمدي، (شود  سراسر زندگي مي

 ارزشيابي پيشرفت ي الگوبا توجه به اين نكته،. اي دارد جايگاه ويژه) شاگرد(هنر، انسان 
اي با در نظر گرفتن تماميت وجود  وحرفه هاي فني هاي هنر آموزش تحصيلي رشته

هاي  بر اين اساس زمينه. هاي وي دارد شاگرد، نگاهي همه جانبه به سنجش قابليت
  و ضمني)رفتارها (هاي عيني  شاگرد را كه شامل جنبهمختلف دانش و يادگيري

اين فرايند، به قدرت شاگرد براي مديريت بر . دهد باشد، مدنظر قرار مي  مي)ها نگرش(
با در نظر گرفتن موارد فوق، . گذارد خود اعتقاد دارد و بر انتخاب انسان احترام مي

يابي پيشرفت تحصيلي شاگردان بايستي توجه نمود كه در فلسفه تربيتي اسالم نيز ارزش
چه  كه تعريف انسان در نظام تربيتي اسالم با آن  به ويژه اين،گيرد بر همين مبنا انجام مي

تواند به طور كامل  بنابراين اين الگو از نظر اين مبنا مي. در اين مبنا آمده همخواني دارد
  .بومي گردد

هاي   هنر، ابتناي آن به نظريه يكي از شروط اساسي توفيق در آموزش:مبناي علمي) ب
هايي كه به دنبال  شناختي و به ويژه نظريه هاي روان در اين ميان نظريه. علمي است

پيام اين ). 74: پيشين(» كشف قواعد يا مراحل عام تحول هستند، اهميت فراواني دارند
ه هاي هنر، توجه ب هاي شاگردان رشته مبنا براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي قابليت

نكته حايز  .شناختي است هاي زيبا ها با توجه به مراحل تحول قابليت سنجش آن قابليت
شناختي  هاي جامعه هاي مذكور با توجه به ويژگي جا آن است كه قابليت اهميت در اين

بر اساس اين . آموزان و متأثر از فرهنگ حاكم بر محيط زندگي آنان خواهد بود دانش
آموزان بوده و  هاي هنري بايد معطوف به فرهنگ دانش بليتمبنا، الگوي ارزشيابي قا

هاي هنري  آنان را در سنجش قابليت... ، آداب و رسوم، زبان و  شناختي هاي بوم زمينه
  .آنان در نظر گيرد
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  اصول
هاي  هاي گروه هنر آموزش با توجه به مباني ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته

  :رايند حاكم استاي، اصول زير بر اين ف حرفه و فني
 در الگوي حاضر ابعاد مختلف دانشي، :ارزشيابي همه جوانب وجودي شاگرد) الف

مورد نظر قرار گرفته و در ) به ويژه خالقيت هنري(و مهارتي ) به ويژه تخيل(نگرشي 
  .شوند ارزشيابي لحاظ مي

 در الگوي حاضر كل :سنجشيادگيري و  -پيوستگي برنامه درسي، تدريس ) ب
مورد ارزشيابي قرار ) نه جداي از يكديگر(د يادگيري به صورت به هم پيوسته فراين
  .گيرد مي
 با تغيير تدريجي رويكرد يادگيري از رفتاري به شناختي و با نظر به :فرايندمداري) ج

هاي هنري كه ويژگي فرايندي دارند، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز  ماهيت ويژه قابليت
  .گردد شود و به فرايند يادگيري معطوف مي ستمر اجرا ميدر اين بخش به صورت م

 در الگوي حاضر، اصل بر استفاده متنوع و :ها و ابزارهاي ارزشيابي تنوع و روش) د
اي از  مجموعه(ها و ابزارهاي ارزشيابي است نه يك روش با يك  ابزار  متكثر از روش

  .)اند ها در ادامه معرفي شده اين روش
ها به تبعيت از  اين الگو ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در اين رشته در :مداومت) هـ

  .يادگيري، فرايندي مداوم و هميشگي است
هاي هنري شاگردان در الگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي پيشنهادي   قابليت :عينيت) و

اين . گيري تعريف شود الزم است تا جايي كه ممكن است به صورت عيني و قابل اندازه
هاي شاگردان  بر اين اساس قابليت. ها مصداق بيشتري دارد يژه درباره مهارتاصل به و

  . در بخش پاياني الگو تعريف شده استنشانگربه صورت 
  اهداف

هاي گروه هنر  بر اساس مباني و اصول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته
عيني و داشتن اهداف تصريح شده، شفاف و «: توان گفت مياي،  حرفه و هاي فني آموزش
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براي تحقق آن اهداف، يگانه طريق ) تكنولوژيك(هاي آزموده شده  استفاده از شيوه
» ها سر و كار دارد، نيست رويارويي عاقالنه و هوشمندانه با اموري كه انسان با آن

توان در الگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  در نتيجه، اين اهداف را مي). 62: پيشين(
بهبود مداوم فرايند ياددهي و ) الف: اي تعريف نمود حرفه و هاي هنر آموزش فني رشته

هاي هنري شاگردان در ابعاد شناختي،  تالش براي مشخص كردن قابليت) ب، يادگيري
هاي الزم براي استفاده از ابزارهاي گوناگون در  ايجاد زمينه) ج، عاطفي و مهارتي

  .هاي هنر آموزان رشته ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
  
  ويكردهار

رويكرد ) الف :به طور كلي سه رويكرد در ارزشيابي آموزشي قابل توضيح است
آموزان مهم است،  هاي دانش چه در قابليت بر اساس اين رويكرد، آن: گرا عينيت

هاي   به آن باشد تا مالكمعطوفهاست و تالش ارزشياب بايد  رفتارهاي عيني آن
ترين شاخص ارزيابي عملكرد  نمره مهم. آوردارزيابي را هرچه بيشتر به صورت عيني در

  .شاگردان در اين رويكرد است
هاي دروني و غيرمحسوس  در اين رويكرد، توجه اصلي به زمينه: گرا رويكرد ذهنيت) ب

 در اين رويكرد به جاي نمره و كميت، بر قضاوت و شهود .باشد وجودي شاگردان مي
  .شود  ميهاي شاگردان تأكيد ارزشياب در سنجش قابليت

كه در اين رويكرد، از هر دو رويكرد فوق، متناسب با زمينه مورد : رويكرد تركيبي) ج
  .شود هاي شاگردان استفاده مي ارزشيابي و توانمندي

در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي توان نتيجه گرفت كه  با توجه به مراتب فوق مي
د بيشتر مورد توجه است به اي، اين رويكر حرفه و هاي فني هاي گروه هنر آموزش رشته
 حركتي مد نظر -پذير شاگردان به ويژه در حيطه رواني اي كه رفتارهاي مشاهده گونه

هاي آنان به ويژه در حيطه عاطفي و شناختي  قرار گيرد اما از ارزشيابي ساير توانايي
  .غفلت نشود
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  ها روش

تحصيلي هاي قبلي الگوي ارزشيابي پيشرفت  لفهؤچه در م با توجه به آن
هاي زير براي ارزشيابي  اي ارائه شد، روش حرفه و هاي فني هاي گروه هنر آموزش رشته

الزم به ذكر است كه (شود  ها در آن دانشگاه پيشنهاد مي پيشرفت تحصيلي در اين رشته
پورت ( ارزشيابي از طريق پوشه كار )الف :)توضيح اين روش در فصل دوم آمده است

) د،  ارزشيابي-خود) ج، )ژوژمان(هاي تخصصي  از طريق قضاوت ارزشيابي )ب، )فوليو
  .هاي مداد كاغذي آزمون) هـ، هاي عملكردي آزمون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اصول

 ارزشيابي همه جوانب وجودي شاگرد- 

 -درسي، تدريس پيوستگي برنامه-

  يادگيري و سنجش

   مداومت-

   فرآيند مداري-

  ها و ابزارهاي ارزشيابي   تنوع روش-

  عينيت-

  

  :رويكردها
  گرا  عينت-
  گرا  ذهنيت-
  تركيبي-

 
  :ها روش
  پوشه كار  -
 قضاوت تخصصي -
 هاي عملكردي آزمون -
  كاغذي-مداد هاي آزمون -

  

 :اهداف
 - دهي  بهبود مداوم فرايند ياد-

  يادگيري
 تالش براي مشخص كردن قابليت -

  شاگردان 
 ايجاد زمينه براي استفاده از -

ابزارهاي گوناگون در ارزشيابي 
 هاي شاگردان قابليت

  

  :نيمبا
  فلسفي -
 علمي -

  
  الگوي مطلوب

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
  هاي هنر  رشته

  اي هاي فني و حرفه آموزش
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  اي حرفه و هاي فني هاي گروه هنر آموزش الگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته: 1نمودار 

رهاي ارزشيابي هاي تشكيل دهنده الگو، به بيان نشانگ پس از شرح مؤلفه
اي در قالب  حرفه و هاي گروه هنر آموزش فني آموزان رشته هاي هنري دانش قابليت

در واقع، نشانگرهاي مزبور از مجموعه . شود سؤاالت دوم تا چهارم تحقيق پرداخته مي
اند، به اين معنا كه تالش شده تا تصويري از  دهنده الگو حاصل شده هاي تشكيل مؤلفه

بندي نشانگرها به  اين امر در تقسيم. ها باشند اهداف، رويكردها و روشمباني، اصول، 
گانه يادگيري و عبارات به كار رفته در هر يك از آنان به خوبي روشن  هاي سه حيطه
  .است

هاي گروه  آموزان رشته هاي هنري دانش نشانگرهاي ارزشيابي قابليت: سوال دوم تحقيق
 باشند؟ عد شناختي چه مياي در ب حرفه و هاي فني هنر آموزش

  هاي كتبي و شفاهي آمادگي براي پاسخگويي به پرسش -
 ) ارزيابي-خود(توانايي ارزيابي از كار خود  -
 توانايي ارزيابي از كار ديگر شاگردان -
 توانايي پيدا كردن راه حل براي مسائل رشته خويش -
 توانايي درك روابط ميان عناصر يك اثر هنري -
  هنري در طبيعتهاي توانايي شناخت جلوه -
 توانايي ايجاد و پرورش ايده هنري -
 شناخت هنرمندان بزرگ و آثار آنان در رشته خويش -
 توانايي پردازش اطالعات در رشته هنري خود -
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 هاي هنري آگاهي نسبت به انواع سبك -
 شناخت تاريخ تحوالت هنري در رشته خود -
 ينده در رشته خودآهاي  بيني روند شناخت و پيش -
 در رشته خود .... اقتصادي و اخالقي،  اجتماعي،شناخت ابعاد -

هاي  آموزان رشته هاي هنري دانش نشانگرهاي ارزشيابي قابليت: سوال سوم تحقيق
 باشند؟ اي در بعد عاطفي چه مي حرفه و هاي فني گروه هنر آموزش

  پشتكار، صبر و حوصله در كار هنري -
 عالقه و انگيزه در كار هنري -
 نظم و دقت در كار هنري -
 لذت بردن از يادگيري در هنر و به وسيله هنر -
 توجه به خالقيت و توسعه تخيل در كار هنري -
 توسعه فضايل انساني و اخالقي از طريق كار هنري -
 امنيت عاطفي در بيان ايده و بروز خالقيت ذهني -
  گذاري به ميراث تمدني و فرهنگي سرزمين خود ارج -
 هنريتوليد اثر  جويي وممارست در شناخت و كمال -

هاي  آموزان رشته هاي هنري دانش نشانگرهاي ارزشيابي قابليت: سوال چهارم تحقيق
  باشند؟ اي در بعد مهارتي چه مي حرفه و هاي فني گروه هنر آموزش

  مشاركت در كار گروهي هنري -
 ارائه كامل آثار علمي در كار هنري -
 استفاده مناسب از ابزار هنري -
 يع حواس در كار هنري كاربرد دقيق، ظريف و سر توانايي -
 )خالقيت(هاي گوناگون و مناسب براي اجراي كار عملي  جستجو و ارائه روش -
 هاي هنري توانايي سرپرستي كار گروهي و گروه -
 )به صورت مستقل(توانايي ارائه يك اثر هنري بدون نياز به كمك معلم  -
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ر موضوع هايي از بهترين كارها كه نشان دهنده رسيدن به مهارت د ارائه نمونه -
 هنري باشد

 توانايي استفاده از فناوري در كار هنري -
  

   درباره نتايجبحث
مروري بر ادبيات، تحقيقات و مطالعات انجام گرفته پيرامون ارزشيابي پيشرفت 

هاي هنر در سطح داخلي و خارجي نشان دهنده كاربرد  تحصيلي شاگردان در رشته
مجموعه مفاهيم، . باشد اين حوزه ميها و ابزارهاي متنوع و مختلفي در سنجش  روش
هاي مورد استفاده در ارزشيابي آموزش هنر به طور روز  ها، رويكردها و روش نظريه

هاي آموزشي مختلف بخش قابل توجهي از انرژي و  افزوني روبه گسترش است و نظام
  . اند منابع خويش را صرف مطالعه و پژوهش در اين حوزه نموده

براي اولين بار از ارزشيابي مستمر بحث به ميان آورد،  1يون  كه اسكر1967از سال 
هاي شاگردان به ويژه در هنر مورد استفاده قرار  اين نوع ارزشيابي در سنجش قابليت

ارزشيابي مستمر با داشتن ويژگي ). 14: 2004و همكاران،  2فيتز پاتريك(گرفته است 
امروزه اين . دهد اگرد ارائه ميپيايي و گستردگي، تصويري كامل از تماميت شخصيت ش

آموزان را مبنا قرار داده و به قابليت رشد هر  هاي فردي دانش شيوه سنجش كه تفاوت
، 4 و ديك3نيكل( هاي آموزشي قرار گرفته ، مورد توجه روزافزون نظام كند فرد توجه مي

ها پورت فوليو  هاي مختلفي براي آن تعريف شده كه از جمله آن و روش )2004
 ).1999 ، 6 و كوان5جورج( باشد يم

كه از دنياي هنر وارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي شده ) پورت فوليو(پوشه كار 
هاي ارزشيابي فرايندها و  ثرترين روشؤ امروزه به عنوان يكي از م،)253: 1382،سيف(

                                                 
1. Scriven. M 
2. Fitzpatrick.J 
3. Nikol.D 
4. Dick.K 
5. Georg.J 
6. Cowan.J 
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 تا جايي كه در) 112: 1382، فراهاني( گيرد آثار هنري شاگردان مورد استفاده قرار مي
هاي جديد، بحث از پورت فوليوي الكترونيكي در  هاي اخير با استفاده از فناوري ل سا

 هايي نيز تعريف شده است ل  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنر به ميان آمده و براي آن مد
 ).8-11: 2004، مادجا(

هاي آموزشي هنر در  مروري بر وضعيت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در برنامه
دهد كه در چند سال اخير تغيير رويه بسيار سريعي از الگوهاي  ان ميسطح جهان نش

شناسي، عمل و  اين تغييرات در روش. كمي به الگوهاي كيفي صورت پذيرفته است
هاي هنري،  سياست آموزش هنري، تركيب الگوهاي كمي و كيفي ارزشيابي قابليت

كيد بر اهميت أهاي هنري و ت كيد افراطي بر استانداردها در ارزشيابي فعاليتأدوري از ت
  .آموزان در حوزه تربيت هنري بوده است قضاوت معلمان در خصوص عملكرد دانش

كه امروزه براي ارزشيابي  توان گفت با وجود اين مي با توجه به مراتب فوق،
اما  شود، فراواني استفاده مي هاي متنوع و روش هاي هنري شاگردان از ابزارها و قابليت

له مورد بحث است كه الگوي ارزشيابي مناسب براي ارزشيابي در ئين مسچنان ا هم
هاي   بررسي وضعيت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در رشتهموزش هنر كدام است؟آ

رغم توجه  دهد كه علي نيز نشان مي) كشورهاي مورد مطالعه(هنري در ساير كشورها 
ها،  ش هنر و تدوين روشفراوان نظام آموزشي اين كشورها به مقوله ارزشيابي آموز

چنان اين  ها، هم كارهاي فراوان و متنوع اين زمينه و استفاده مناسب از آن و ابزارها و ساز
له باقي است كه الگو يا الگوهاي مشخصي براي ارزشيابي آموزش هنر به طور ئمس

  . خاص تدوين نشده است
 

 نابعم

هاي گروه هنر  يابي رشتهوضعيت موجود ارزش :)1386 (.آزاد، ابراهيم و همكاران .١
ريزي درسي   انجام شده در دفتر برنامهمتن مصاحبه اي، حرفه و هاي فني آموزش
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ريزي آموزشي، وزارت آموزش و  ، سازمان پژوهش و برنامه اي حرفه و هاي فني آموزش
 .پرورش

 .انتشارات آييژ: تهران ،تربيت هنري در قلمرو آموزش و پرورش :)1384 (.اميني، محمد .٢
 آزمون ويژه استعداد تحصيلي رشته هنر براي ورود به دوره متوسطه،           ):1375... . (ان ا ام .٣

 .ريزي درسي آموزش متوسطه معاونت آموزش متوسطه، دفتر تأليف و برنامه
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نشكده علوم انساني دانشگاه شاهد، پژوهشي دانشور رفتار، دا - دو ماهنامه علمي عمومي،

  .1-22صص: سال چهاردهم، دوره جديد
 
11. Brown, N. C. M. (2001)" The Imputation of Authenticity in the 
Assessment of Student Performances in Art", Educational Philosophy 
and Theory, Vol. 33, No. 3 & 4 (305-322). 
12. Cannatella, H. (2001)" Art Assessment,"Assessment & 
Evaluation in Higher Education, Vol. 26, No. 4 (319-326). 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
 
173

...هاي گروه  طراحي الگوي مناسب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رشته  

13. Colwell, R. (2003)" The Status of Art Assessment: Examples for 
Music", Arts Education Policy Review, Vol. 105, No. 2, (11-18). 
14. Colwell, R. (1998)"Preparing Student Teachers in Assessment", 
Arts Education Policy Review, Vol. 99, issue 4. 
15. Eisner, E. (1999)" The National Assessment in Visual Arts", Arts 
Education Policy Review, Vol. 100, issue 6. 
16. Eisner, E. (1994) Educational Imagination, Stanford University 
Press. 
17. Efland, A. (1994) Art Educational Programs, In the Arch. L 
(editor) Encyclopedia of Curriculum, Pergamon Press. 
18. Fitzpatrick, J. L. Worthen, B. R. & Sanders J. R. (2004) Program 
Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines 
(Third Edition). New York: Longman 
19. George. J and Cowan. J (1999) A Handbook of Techniques for 
Formative Evaluation (Mapping the Student's Learning 
Experience). Kogan page. 
20. Honlley. B. (2003)" Policy in Arts Assessment in Canada: Lets Get 
Real", Arts Education Policy Review, Vol. 105, No. I, (33-38). 
21. Madeja. S. (2004)" Alternative Assessment Strategies for 
Schools", Arts Education Policy Review, Vol. 105, No. 5 (3-13).  
22. Nicol, D. and Dick, K. (2004) Rethinking Formative Evaluation 
Assessment in H. E: A Theoretical Model and Seven Principles of 
Good Practice. The Higher Education Academy Generic Center.  
23. Shuler, S (1998)"The Evolution of State Art Assessment: from 
Sisyphus to Stone Soup", Arts Education Policy Review, Vol. 100, 
issue 1.  
24. Strokrocki, M. (2005)" Reconsidering Evryday Assessment in the 
Art Classroom: Ceramics and Science", Arts Education Policy 
Review, Vol. 107, No.1, (15-21). 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

