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 چکیده:

پرداخته شده اول ابتدائی در شهر المرددوره ن تأثیر ارزشیابی کیفی توصیفی از نظر والدین دانش آموزادر این تحقیق به 

است،مبنای این پژوهش روش توصیفی بوده و درجمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ازآمار توصیفی استفاده گردیده است به 

ن این گروه  نفر می باشد و از میا 1351شهرالمرد که تعداد آنها  دوره اول ابتداییوالدین دانش آموزان  همین منظور جامعه ما

داده شده و آنها نظرات خود را ابراز  اولیانفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند و پرسشنامه تهیه شده توسط محقق  به 111

سوال می باشد که مورد تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخص های آمار  11کرده اند  این پژوهش پرسشنامه دارای 

(استفاده شده است ، این پژوهش نشان داده است که ارزشیابی کیفی توصیفی باعث درصدو نمودار ستونی -توصیفی)فراوانی

ها را کاهش می دهد و این شیوه باعث ایجاد شود و اضطراب و استرس بچهآموزان میرشد تفکر و پیشرفت تحصیلی دانش

 یابی جدید آشنایی دارند. های ارزشاز شیوه اولیاشود و بر اساس این پژوهش اکثر ها میانگیزه و عالقه در بچه

 واژه های کلیدی پژوهش

 ارزشیابی فرایندی،ارزشیابی نمره ای، توصیفیرزشیابی  دوره اول ابتدایی ،ا
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 مقدمه 

تربیتی رویکردی است که از مهم ترین ویژگی های آن جامعیت  –توصیفی درنظام ارزشیابی تحصیلی  –اصوالً ارزشیابی کیفی 

فرایندی بودن و عملکرد گرایی است و از طریق آن اطالعات الزم معتبر ومستند برای شناخت دقیق دن ،بو، پویایی ، کیفی 

وهمه جانبه فراگیران درابعاد مختلف یادگیری ) شناختی ، عاطفی و مهارتی ( با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند 

یاد گیری برای دانش آموزان و  –هدات .... در طول فرایند یاد دهی مشاآزمون ها ) عملکردی و مداد کاغذی ( ،پوشه کار ،

جانبه نگری و مد نظر قرار دادن همه جوانب تغییر و نیز استفاده از ابزارهای متنوع  اولیای آنها ارائه گردد .اما دراین فرایند همه

 –ه به جنبه های مختلف فرایند یاد دهی و مختلف از ضرورت های رسیدن به اهداف مورد نظر است . در این راستا ضمن توج

 یادگیری باید از تمام ابزارهای مورد نظر در این نوع ارزشیابی استفاده شود تا بتوان به یک ارزیابی دقیق و مؤثر دست یافت .  

های  سنجش مشاهده ای ، خود سنجی ، همسال سنجی ، پوشه کار ، رویداد نگار ی، فهرست وارسی ، تکالیف درسی ، آزمون

مداد کاغذی از ابزارهای مهم کسب اطالعات و ارزیابی کار دانش آموزان است که بر اساس جمع بندی این مستندات باز 

خوردهای مناسب و به موقع به دانش آموزان داده می شود . از ویژگی های مهم و اساسی ارزشیابی توصیفی  باز خورد به معلم 

ورد عنایت قرار گرفته و بدان توجهی در خور لحاظ نشده است . ارزشیابی عملکرد ، ، دانش آموز و والدین است که کمتر م

مشاهده آگاهانه ، انجام پروژه های دانش آموزی که معلم را از فرایند موفقیت و استفاده از پوشه و پرونده تحصیلی و تربیتی ،

 .   رشد فرد آگاه می سازد باید جایگزین آزمونهای مداد کاغذی مرسوم گردد

ازآغازهمگانی شدن ارزشیابی توصیفی درمدارس ابتدایی بیش ازیک دهه می گذرد. این شیوه جدیدارزشیابی که باحذف نمره 

وابزارهای مختلف سنجش باجایگزینی مقیاس درجه بندی درکارنامه دانش اموزان صورت می گیرد، نیازبه آسیب شناسی 

ثیرگذاری این برنامه باگذشت بیش ازده سال ازاجراشدن آن ازضرورتهای مهم واصالح دارد. شناخت نکات قوت وضعف ومیزان تا

اولیا دانش اموزان بعنوان یکی ازمولفه های موفقیت این طرح نقش بسیارمهمی راایفامی نماید لذاشناخت وغیرقابل انکاراست.

اه اولیا میتواندکمک شایانی درشناخت جنبه های مختلف این برنامه درشناخت بیشترارزشیابی توصیفی ومیزان تاثیرآن ازدیدگ

این پژوهش به منظورآگاهی ازتاثیرارزشیابی توصیفی بر  پیشرفت تحصیلی دانش اموزان  نکات قوت واصالح نکات ضعف راب

 .ه دست اندرکاران تعلیم وترییت بدهدبازدیدگاه اولیا انجام شده است 
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 اهداف تحقیق

 تحقیق عبارتند از :        اهداف

 وبررسی میزان شناخت اولیا ازاین برنامهدیدگاه والدین دانش آموزان  در مورد ارزشیابی کیفی و توصیفی بررسی   -1

 وشناخت قوت وضعف آندیدگاه والدین در مورد نحوه اجرای این ارزشیابی  -2

 ارزشیابی توصیفی دیدگاه والدین در مورد پیشرفت فرزندانشان با اجرای  -3

 رنامه ریزان آموزشی ازمیزان عملکردوموفقیت ارزشیابی توصیفی وتالش درجهت اصالحشناخت دست اندرکاران وب -4

  بیان مساله

توصیفی درنظام اموزش ابتدایی ما می گذرد.درطی این سالها نظام اموزشی  _بیش ازیک دهه ازعمرارزشیابی کیفی  

توصیفی ازجمله طرح هایی  _ابی کیفی مادستخوش تغییرات اساسی  چه ازنظرساختاری وچه ازنظرمحتواشده است. ارزشی

است که به جای نمره وباهدف کیفیت اموزش وارداموزش وپرورش گردید.این برنامه که ابزارهای مختلفی همچون مشاهده، 

 پرسش،آزمون عملکردی،ازمون مدادکاغذی،همسال سنجی، خودسنجی و سنجش والدین رابرای سنجش وارزشیابی دارد.

 دن ارزشیابی ونقش بازخورددراین طرح ازویژگی های شاخص آن می باشد.وباتاکیدبرفرایندی بو

نقش اولیابعنوان یکی ازمولفه های این برنامه وشناخت دیدگاه آنان درمسیرارزشیابی توصیفی وبررسی دیدگاه انان ازمیزان 

که درجهت مسایلی است  شناختشان نسبت به برنامه ونیزآگاهی ازمیزان موفقیت فرزندانشان دراجرای این طرح ازجمله

به جنبه های مختلف دیدگاه اولیا دانش اموزان دوره اول ابتدایی دراین پژوهش  بهبودواصالح این برنامه میتوان ازآن نام برد.

   تاباارزیابی ان بتوان به نکات قوت توجه ونکات ضعف احتمالی رااصالح وبهبودبخشید. بدان پرداخته شده است

 وصیفی ازطرح تااجراارزشیابی تتاریخچه ،

استان )سیستان وبلوچستان، اصفهان،  5کالس در  25به صورت پیش آزمایشی در  ۲1-۲2.طرح ارزشیابی توصیفی در سال 

زنجان، شهر تهران و آذربایجان شرقی( اجرا شد. بعد از نقد و بررسی تجربه پیش آزمایشی و اصالح و اعمال تغییرات الزم، طرح 

کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دستور  12/۶/۲2آماده شد.در تاریخ  ۲2-۲3در سال برای اجرای آزمایشی 

مدرسه و  111العمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان را تصویب کرد. این دستور العمل برای اجرای آزمایشی در کل کشور )

زشی ارزشیابی توصیفی به صورت قطبی برای معلمان کارگاه آمو ۲2کالس پایه اول ابتدایی( در نظر گرفته شد در آذرماه  211

در جهت تقویت و اشاعه طرح ارزشیابی توصیفی و با عنایت به ضرورت اهتمام به مجری طرح، در پنج استان برگزار گردید.
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تحصیلی رویکردهای جدید ارزشیابی در فرآیند آموزش و کاهش ضررها و زیانهای ناشی از ارزشیابی های سنتی، دفتر ارزشیابی 

کرد که پس از تهیه و تکثیر به کلیه استانها « سفید مثل گچ»و « روی یک خط»و تربیتی اقدام به تهیه دو فیلم با عناوین 

 ۰11ارسال شد.شورای عالی آموزش و پرورش به پیشنهاد دفتر ارزشیابی تحصیلی و تأیید پژوهشکده تعلیم وتربیت در مصوبه 

این طرح دردوره اول  13۲4-۲5صادر کرد. بر این اساس این طرح تا پایان سال تحصیلی  خود مجوز اجرای سه ساله طرح را

.به دنبال این مصوبه دوره های آموزشی تکمیل و مقدماتی برای مجریان جدید و درآمداجرا سه ساله ابتدایی صورت فراگیر به 

افزایش  511طرح، تعداد کالس های مجری طرح به  کالس پایه اول به 311قدیم طرح در استانها برگزار شد و با ورود تعداد 

د.به همین منظور برای تقویت و بهبود شبه طرح افزوده  ۲4-۲5کالس دیگر در سال  511یافت و طبق برنامه پیش بینی شده 

های  عملکرد نیروهای مجری طرح ارزشیابی توصیفی با هماهنگی دفتر آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه ای وتربیت معلم دوره

 درکلیه ِ پایه های ابتدایی به اجرا درآمد. درسراسرکشورو  ۲۰-۲۲.ونهایتااین طرح درسال آموزشی دیگری درنظر گرفته شد

 روش تحقیق 

« دوره اول ابتدایی بررسی تأثیر ارزشیابی کیفی و توصیفی از نظر والدین دانش آموزان »از آنجائیکه تحقیق مورد نظر درباره 

وتعیین روایی یق از نوع توصیفی می باشد که به صورت میدانی انجام گرفته است . پس از تهیه پرسشنامه روش تحق می باشد

با سپس توزیع آن بین نمونه آماری و جمع آوری اطالعات از روش توصیفی به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و  وپایایی ، 

 ارائه نتایج به تفسیر آنها پرداخته شده است .   بهسی وبرر بصورت جداگانه  نمایش نمودار و جدول فراوانی سؤاالت

 جامعه ونمونه آماری

نمونه  نفرمی باشندراشامل می شود.1351که حدودوالدین دانش آموزان ابتدایی دوره اول  شهر المرد  کلیهجامعه آماری 

 .انتخاب شده اند ی ساده تصادفروش نمونه گیری والدین دانش آموزان جامعه آماری به نفر از 111آماری  تعداد 

 ابزار گردآوری اطالعات   

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ی  محقق ساخته استفاده شده است.روایی وپایایی پرسشنامه توسط 

موردتاییدواقع تعدادی ازاساتیدرشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نورالمردوکارشناسان اموزش ابتدایی اداره آموزش وپرورش المرد

 گرفته است.  
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 تجزیه وتحلیل-یافته های پژوهش

به ارائه نتایج تحقیق پرداخته شده است و با  , Wordپس از مرتب سازی و طبقه بندی داده ها از طریق سیستم کامپیوتری 

یل آنها پرداخته شده . از آنجایی رسم نمودار و فراوانی داده ها و با استنادات بدست آمده به ارائه و تفسیر نتایج و تجزیه وتحل

که روش این پژوهش توصیفی می باشد لذا در تجزیه و تحلیل اطالعات به بررسی و تفسیر سؤاالت اکتفا نموده و با کمک 

هرسوال بصورت جداگانه موردتجزیه وتحلیل وتفسیرقرارگرفت.یافته های جداول ونمودار تحلیل الزم صورت گرفته است.

  تندات منظم وارایه گردید.پژوهش براساس مس

 (1سئوال شماره )  

 ؟شما ارزشیابی کیفی توصیفی را تا چه اندازه مناسب با ذهن و درک فرزندتان ارزیابی می کنید

 (1جدول شماره )                                                  

شما ارزشیابی کیفی توصیفی را تا چه اندازه مناسب 

 ؟رزندتان ارزیابی می کنیدبا ذهن و درک ف

 جمع کم متوسط زیاد

 111 24 44 24 فراوانی

 %111 %24 %44 %24 درصد

 

درصدگزینه متوسط رادرسوال 4۲درصدازنمونه اماری گزینه زیادو24که نشان می دهدباتوجه به داده های جدول شماره یک 

باال راانتخاب کرده اندپس ارزشیابی توصیفی درصدنمونه گزینه متوسط به ۰2بیش از یک انتخاب نموده اندودرمجموع

ازنظروالدین توانسته است متناسب بادرک وذهن دانش اموزان انجام شود.به تعبیری ارزشیابی توصیفی دردوره ابتدایی اول برای 

اموزان درپایه پایین تربهترازنظرذهنی ودرکی  پذیرش خوب است وشایدازویژگیهایی ارزشیابی توصیفی این مساله باشدکه دانش

می پسنددوبه دلیل توصیفی بودن آن وبازخوردهای آن برای پایه های اول تاسوم مناسب است.
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 (2سئوال شماره ) 

 ؟فرزندتان موثر باشد تحصیلیتا چه اندازه ارزشیابی کیفی توصیفی می تواند بر عملکرد

 (2جدول شماره )                                                  

تا چه اندازه ارزشیابی کیفی توصیفی می تواند بر 

 ؟فرزندتان موثر باشدتحصیلی عملکرد 

 جمع کم متوسط زیاد

 111 34 44 14 فراوانی

 %111 %34 %44 %14 درصد

 

نفر والدین  گزینه متوسط را 4۶ ن  را نشانجدول توزیع فراوانی میزان تأثیر  ارزشیابی کیفی توصیفی بر عملکرد دانش آموزا

عملکرد دانش آموزان  برتوصیفی مناسب  -را انتخاب کرده اند. آمار فوق نشان می دهد که تا حدود ارزشیابی کیفی %4۶یعنی 

  تاثیرگذاربوده است.

 (3سئوال شماره )

 رزندتان باشد؟ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه می تواند جایگزین نمره صفر تا بیست ف

 (3جدول شماره )                                                           

ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه  می تواند 

 جایگزین نمره صفر تا بیست فرزندتان باشد؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 54 24 14 فراوانی

 %111 %54 %24 %14 درصد

 

بر حسب اینکه ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه می تواند جایگزین نمره صفر تا بیست  دانش آموزان جدول توزیع فراوانی 

داده های جدول شماره را انتخاب کرده اند.  %54نفر از والدین گزینه کم را  یعنی  54شود بدست آمده است که نشان می دهد 

             اشته است.ی درجایگزینی نمره صفرتا بیست دانش آموزان ندتوصیفی تأثیر چندان  -که ارزشیابی کیفینشان میدهد سه
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 (4سئوال شماره )

 تا چه اندازه ارزشیابی کیفی و توصیفی تالش فرزند شما را برای یادگیری را افزایش داده است؟

 (4جدول شماره )                                                          

ارزشیابی کیفی و توصیفی تالش فرزند تا چه اندازه 

 شما را برای یادگیری را افزایش داده است؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 14 11 64 فراوانی

 %111 %14 %11 %64 درصد

 

جدول توزیع فراوانی بر حسب اینکه تا چه اندازه ارزشیابی کیفی و توصیفی تالش فرزند شما را برای یادگیری را افزایش داده 

را انتخاب نموده اند. آمارها نشان می دهد  %۰۶نفر از والدین گزینه زیاد را  یعنی  ۰۶؟بدست آمده است که نشان می دهد است

 توصیفی به طور قابل مالحظه ای در تالش فرزندان برای یادگیری مؤثر بوده است .   -که ارزشیابی کیفی 

 (5سئوال شماره )  

 ی توانسته است در یادگیری فرزندتان اثر داشته باشد؟تا چه اندازه ارزشیابی کیفی توصیف

 (5جدول شماره )                                                          

تا چه اندازه ارزشیابی کیفی توصیفی توانسته است 

 در یادگیری فرزندتان اثر داشته باشد؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 4 34 54 فراوانی

 %111 %4 %34 %54 درصد

  

نفر از  5۶جدول توزیع فراوانی بر حسب اینکه ارزشیابی کیفی توصیفی توانسته است در یادگیری فرزندتان اثر داشته باشد

توصیفی   -ارزشیابی کیفی ارزشیابی توصیفی رادریادگیری دانش اموزان موثردانسته اند.پس  %5۶والدین گزینه  زیاد را یعنی 

 نش آموزان بسیار مؤثر باشد . توانسته در یادگیری دا
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 (4سئوال شماره )

 ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه باعث ایجاد عالقه و انگیزه در فرزند شما را فراهم آورده است؟

 (۶جدول شماره )                                                 

ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه باعث ایجاد 

 انگیزه در فرزند شما را فراهم آورده است؟عالقه و 

 جمع کم متوسط زیاد

 111 31 31 41 فراوانی

 %111 %31 %31 %41 درصد

 

جدول توزیع فراوانی بر حسب اینکه ارزشیابی کیفی توصیفی باعث ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان را فراهم آورده است 

توصیفی تا حد  -ارزشیابی کیفی  که نشان می دهدانتخاب کرده اند .  %41را یعنی  نفراز والدین  گزینه زیاد41نشان می دهد 

 بسیار باالیی باعث ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان می باشد . 

 (6سئوال شماره )  

 طراب و استرس شما و فرزندتان در خانه شده است؟ضارزشیابی کیفی و توصیفی تا چه اندازه باعث کاهش ا

 (۰جدول شماره )                                                           

ارزشیابی کیفی و توصیفی تا چه اندازه باعث کاهش 

اظطراب و استرس شما و فرزندتان در خانه شده 

 است؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 11 44 44 فراوانی

 %111 %11 %44 %44 درصد

 

درصدازاولیاارزشیابی توصیفی رادرکاهش استرس واضطراب خودوفرزندانشان موثر 91نشان میدهدکه حدود۰شماره جدول

 کاهش دهد .  واولیا دانش آموزان رتوانسته اضطراب و استرس را دتاحدودزیادی توصیفی  -ارزشیابی کیفی  دانسته اند.بنابراین
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 (4سئوال شماره )

 ل بیشتر شما با مسئولین مدرسه بینجامد ؟ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه توانسته است به تعام

 (۲جدول شماره )                                                 

ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه توانسته است 

 به تعامل بیشتر شما با مسئولین مدرسه بینجامد ؟

 

 جمع کم متوسط زیاد

 111 32 42 24 فراوانی

 %111 %32 %42 %24 درصد

 

که بنابرامارفوق نشان می دهدرا انتخاب کرده اند . %42نفر از والدین گزینه متوسط را یعنی  42نشان می دهد ۲شمارهجدول 

  گردیده است.توصیفی توانسته تا حدودی باعث تعامل والدین با مسئولین مدرسه  -ارزشیابی کیفی 

 (9سئوال شماره ) 

 تا چه اندازه است ؟آشنایی شما با ارزشیابی کیفی توصیفی 

 (9جدول شماره )                                                      

آشنایی شما با ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه 

 است ؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 1 44 34 فراوانی

 %111 1 %44 %34 درصد

 

اخت کافی ازارزشیابی توصیفی دارندواین نکته قابل توجه وازمحاسن داده های جدول شماره نه  بیان می کندکه تمامی اولیا شن

 اجرای این برنامه می باشد.  
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 (11سئوال شماره )  

 ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه در بهداشت روحی و روانی فرزند شما مؤثر بوده است؟

 (11جدول شماره )                                                 

ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه در بهداشت 

 روحی و روانی فرزند شما مؤثر بوده است؟

 جمع کم متوسط زیاد

 111 11 51 41 فراوانی

 %111 %11 %51 %41 درصد

 

ن ارزشیابی کیفی توصیفی تا چه اندازه در بهداشت روحی و روانی دانش آموزا شماره ده مبنی براینکهجدول توزیع فراوانی 

  دانسته اند.در بهداشت روحی روانی دانش آموزان مؤثر  رارزشیابی توصیفی  ایندرصدوالد91نشان می دهد  .مؤثر بوده است

 نتیجه گیری

که این مهم می تواندازنکات قابل توجه دراجرای برنامه ارزشیابی توصیفی  شناخت صددرصدی والدین ازارزشیابی توصیفی

ازمولفه هایی است که دراین  کاهش اسیب های روحی وروانی،  دریادگیری دانش اموزان یفیتوص تاثیرمثبت ارزشیابیباشد،

پژوهش درصدباالیی راشامل شده است.جایگزینی ارزشیابی توصیفی به جای نمره صفرتابیست پایین ترین فراوانی راداشت که 

ی ارزشیابی نمره ای این خال راپرکندکه بایدبرنامه بیانگران است که هنوزارزشیابی توصیفی نتوانسته است دردیدگاه والدین بجا

ریزان اموزشی به این نکته توجه ویژه داشته باشند. همچنین ارزشیابی توصیفی درتعامل اولیا بامدرسه وایجادانگیزه دردلنش 

است که نتایج این  اموزان موفقیت چندانی نداشته است.عدم تاثیرگذاری باالی  ارزشیابی توصیفی برعملکردتحصیلی نیزازنکاتی

ازدیدگاه  توصیفی -ارزشیابی کیفیازموفقیت نسبی  نشان مروریافته های پژوهش پژوهش نشان می دهد.درمجموع باتوجه به 

 دارد.هرچندنیازبه اصالح وبهبودبرخی فعالیتها می توانددرموفقیت وپیشرفت این برنامه تاثیرگذارباشد.والدین 

 یدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه ترببیت معلم تهرانجعفر حاین پژوهش با تحقیق آقای 

بررسی مشکالت اجرایی طرح ارزشیابی توصیفی از پایه اول تا چهارم مدارس ابتدایی استان ایالم در سال درمورد  

مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی  یرامونپ ،13۲5دانشگاه پیام نور ،پایان نامه کارشناسی ارشد، صمد رزم آرا  وپژوهش آقای13۰۲
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 ۲5-۲4درکاهش اضطراب وارتقا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال 

 همخوانی دارد.

ا را پرورش دهد .   به نظر می رسد که طرح جدید ارزشیابی می تواند با تأکید بر فرایند یادگیری انسانهایی آگاه و عملکرد گر 

لزوم رفع کم توجهی به ابعاداساسی و متنوع شخصیت دانش آموز به عنوا ن یکی ازضرورت های تعلیم و تربیت پیشرفته مورد 

پذیرش محقق است. اما در نظر گرفتن همه وجوه شخصیتی دانش آموزان صرفا مرتبط با کیفیت خرده نظام ارزشیابی در نظام 

حان طرح ارزشیابی توصیفی با رویکرد رفتار گرایانه برنامه های درسی فعلی ایران که در آن ابعاد آموزشی کشور نیست.طرا

 اساسی ومهمتر شخصیت کودک مانند جنبه های :اخالقی،اجتماعی و عاطفی از نظر آنها مورد بی مهری قرار گرفته ، مخالفند. 

اجرای رسمی خود درکشور ، میباشد می توان انتظار داشت جهش در مجموع با عنایت به اینکه این طرح هنوز در مراحل اولیه 

علمی بزرگی در راه پیشرفت و ترقی دانش آموزان برداشته شود و رویکرد حاکم بر ارزشیابی که تأکید بر حفظ معلومات و 

انش آموزانی متفکر و با نتیجه گرایی درد به رویکرد یادگیری ودرک بیشتر و فرایند مداری تعبیر نماید و به دنبال آن ساختن د

 شعور و انسانهایی که بتوانند جامعه  آینده ی خود را اداره نمایند را در پی داشته باشد .  

قطعًا هر برنامه ریزی نواقصی دارد که ازدیدگاه نگارنده می توان عیوب آن را برطرف و نقاط قوت را پرورش داد تا بتوان گامی 

 برداشته شود . مهم در نظام تعلیم وتربیت کشور 
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