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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﺑﺎ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ی ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮز و اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮرد و اﻋﻼم
ﻧﺘﻴﺠﻪی ارزشﻳﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا،
روش ﺗﺪرﻳﺲ و ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺎراﻳﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻻزم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ روﻳﮑﺮد ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ( ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزشﻳﺎﺑﯽ )از روﻳﮑﺮد ّ
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ) اﻫﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش ﺗﺪرﻳﺲ( را ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻫﺪاف :در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺲ از درﮔﻴﺮﺷﺪن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﻛﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
داﻣﻨﻪی ﺗﻼش ﻓﻜﺮی و ﻋﻤﻠﯽ او ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،ﻋﻼﻳﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از اﻳﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﻮا :ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ارزشﻳﺎﺑﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺤﺘﻮای
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻳﺪهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻳﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و روشﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
روش ﺗﺪرﻳﺲ :در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﻣﺮز ﺟﺪی ﻳﺎ ّ
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦرو اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﺎره ی ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه آن ﻫﺎ درﺑﺎره ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز در آن اﺳﺖ .ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ در ارزشﻳﺎﺑﯽ از
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان وﻗﺘﯽ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی )از راه ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺒﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮی(
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع و ﻛﺎرآﻣﺪ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺸﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ١در ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﻪ ّ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺤﻮر ﻗﺮاردادن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻳﺪهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ در ارزشﻳﺎﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ّ
»ﮐﻞ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ« ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ:
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ و در
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻤﻊآوری و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺑـﺎﻳﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ارزشﻳـﺎﺑﯽ از ّ
ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د ّﻗﺖ و ّ
ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و
ﺷﺪه ،از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ّ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،آزﻣﻮن ،ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ،ﭘﺮوژه ،ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ
و ﻫﻤﺴﺎﻻنﺳﻨﺠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب
و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﻣﺸﺎﻫﺪه
در ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،اﺑﺰارﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ:
١ــ ﭼﮏﻟﻴﺴﺖ
٢ــ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی
٣ــ واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری
١ــ روش ﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻣﻮزش
ﻋﻠﻮم« از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

١٤

١ــ ﭼﮏﻟﻴﺴﺖ
ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﭼﮏﻟﻴﺴﺖ اﺳﺖ .ﭼﮏﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻼکﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﻣﻌﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ١ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ زدن ﻋﻼﻣﺖ »√« در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪی  ٣٧ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪی ا ّول ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﮏﻟﻴﺴﺖ ٢زﻳﺮ را ،در ﺣﻴﻦ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮد:
ﮔﺮوه ﻳﮏ

ﻣﺸﺎﻫﺪات
داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﻴﻨﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻓﻬﻤﻴﺪه و اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

3

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺷﺎدی

ﮔﺮوه دو
…

…

ﮔﺮوه ﺳﻪ
…

…

…

…

3
3

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮح
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻪ دﻗﺖ

3

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
3

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد(
ﻧﻮﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

3

٢ــ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی وﺳﻴﻠﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﮏ ﮐﻼس ﻳﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد را در اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد.
١ــ رﻓﺘﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ،آﺷﮑﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزش ﻳﺎﺑﯽ
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺷﮑﺎر را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو
ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﺿﺮورت ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
٢ــ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ا ّول دﺑﺴﺘﺎن ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ١٣٨٧ ،ص ١٣١

١٥

ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪی ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻴﻔﯽ ﻳﺎ ﻣﺪرج ﺑﺮای ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻋﺪدی
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ،ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻋﺪدی اﺳﺖ .ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻋﺪدی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺪودی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻋﺪد اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﺮوه ﻳﮏ

ﻣﺸﺎﻫﺪات
داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﻴﻨﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻓﻬﻤﻴﺪه و اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

٤

ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺷﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮح

ﮔﺮوه دو
…

…

ﮔﺮوه ﺳﻪ
…

…

…

…

٣

ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ د ّﻗﺖ

٢

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺎﻟﯽ= ٥

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ = ٤ﻣﺘﻮﺳﻂ= ٣

زﻳﺮﻣﺘﻮﺳﻂ= ٢ﺿﻌﻴﻒ =١

ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﮕﺎرهای
در ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻧﮕﺎرهای ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ،از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس،
از ارزشﻳﺎب ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داوری ﺧﻮد را درﺑﺎرهی ﮐﻴﻔﻴﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻃﻮل ﻳﮏ ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل ﺧﻂ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻘﻮﻻت ،ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ آزاد اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ) * ( در روی ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ،ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺑﺤﺚ
ﮐﻼﺳﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
١٦

١ــ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﻧﺶآﻣﻮز در
ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ

ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﻳﺎد

ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻧﮕﺎرهای ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
در اﻳﻦ ﻧﻮع ،درﺟﺎت روی ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮز را در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ درﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﻼﻣﺖ ) * ( در روی ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ،وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎر
داﻧﺶآﻣﻮز در اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ درﺳﯽ

ﮐﺎر ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب

ﮐﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ

ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ

ﮐﺎر ﺿﻌﻴﻒ

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ

ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

اﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت

اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد

ﻧﻈﺎرت دارد

آﻣﻮزش دارد

ﻓﺮاوان دارد

ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪهای رﻓﺘﺎر
در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از راه درﺟﻪﺑﻨﺪی ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از
ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ روﻳﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺎ درﺟﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﻫﺮ ﻳﮏ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﻳﺮ را ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﺎری از داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺮ زده اﺳﺖ ،درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ.
)ﺑﺮای درﺟﻪﺑﻨﺪی از ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(
١ــ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و دﻻﻳﻞ ﮐﺎﻓﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٥

٤

٣

٢

١

ﻫﻤﻴﺸﻪ

اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت

ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ

ﺑﻌﻀﯽ

ﻫﻴﭻ وﻗﺖ

ﻧﻴﻤﯽ از اوﻗﺎت

وﻗﺖﻫﺎ

١٧

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪی
١ــ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ارزشﻳﺎﺑﯽ و درﺟﺎت روی ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺷﻤﺎرهی درﺟﺎت ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺪاﻗﻞ  ٣و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٧ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٥ــ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزشﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری
واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری ،روش ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ .از اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ــ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را از
ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻣﻌﻴﻦ در رﻓﺘﺎر داﻧﺶآﻣﻮز ّ
ﻣﺪت زﻣﺎن ّ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ روش واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ واﻗﻌﯽ از روﻳﺪاد و زﻣﺎن آن و وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روﻳﺪاد ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.
ﺗﻔﺴﻴﺮ واﻗﻌﻪ و اﻋﻤﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻮﺻﻴﻒ روﻳﺪاد ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ روﻳﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
آنﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎ ﺑﺎزدهﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،روﻳﺪاد
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﻗﺴﻤﺖ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و واﻗﻌﻪﻧﮕﺎری ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ب( آزﻣﻮن
آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﻮاﻋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺟﻤﺎ ًﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:

اﻟﻒ( آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪای ،ﺟﻮرﮐﺮدﻧﯽ و ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺆال و ﻫﻢ ﺟﻮاب،
در اﺧﺘﻴﺎر آزﻣﻮنﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪی ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
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ب( ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ
اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی ﮔﺴﺘﺮدهﭘﺎﺳﺦ و ﻣﺤﺪودﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ،ﻳﮏ
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ،
ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ــ ﺗﺒﻴﻴﻨﯽ و ﺧﻼﺻﻪﻧﻮﻳﺴﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) .ﺳﻴﻒ (٨٧،
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ
در اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ،ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻫﺪاف و ﻣﺤﺘﻮای درس ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رو در رو ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه،
ﻣﺸﮑﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان اراﺋﻪ دﻫﺪ.
آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی
آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از آزﻣﻮنﻫﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ.
در اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز آنﭼﻪ را ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺧﻮد
ﺑﺮوز دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻬﺎرت داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
در اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﮕﺬارد ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﺜﺎل :اراﺋﻪی ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﻮاری ﺑﺮای ﮐﻼس ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻳﺎ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرهی
ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻧﮓ اﺟﺴﺎم در ﻣﻴﺰان ﮔﺮم ﺷﺪن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل اﺟﺴﺎم و اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮع درس.

اﻧﻮاع آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ــ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ــ آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺷﺪه
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎر

آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد .اﻣﺎ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد
دارد .در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻴﺰان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد وﻟﻴﮑﻦ در آزﻣﻮن
ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
آزﻣﻮنﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪی ارزشﻳﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮد درﺑﺎرهی ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﺜﺎل :ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻃﺮح ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی رﻳﺎﺿﯽ و ﺣﻞ آن ،ﺗﻬﻴﻪی ﮔﺰارش از ﻳﮏ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﯽ.

آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.آزﻣﻮنﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻧﻮاع و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان از ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﮏ اﺑﺰار ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺗﺸﺨﻴﺺ روش درﺳﺖ ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ در درس رﻳﺎﺿﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﮏ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ در درس ﻫﻨﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ در درس
ﻋﻠﻮم.

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﺷﺪه
در اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن از ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﺷﺪه ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ روش ﺑﺮای ارزشﻳﺎﺑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی( و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮد ﺟﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ،
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻮپ ،اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎ در ﺑﻴﺮون آب ،در درس ﻋﻠﻮم ،ﮐﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎر
در روش ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺎر ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ روش ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آزﻣﻮن راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﻬﻴﻪی ﮐﻼژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﮏ
ﺷﻌﺮ ،اﺟﺮای ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ) .ارزشﻳﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش ،ص ١١٤ــ(١١٢
٢٠

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﻴﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی
در ﺗﻬﻴﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﭘﺎرهای
ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوریاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰهی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
در آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
٢ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آزﻣﻮن واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻫﻢﻓﮑـﺮی و ﻣﺸﻮرت آﻣﻮزﮔﺎران ﻫﻢﭘـﺎﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺤﻮهی ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻋﺘﺒﺎر و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻴـﺎرﻫﺎی ﻣـﻮﻓـﻘﻴﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
٣ــ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮای آزﻣﻮن از راﻫﻨﻤﺎﻳﯽﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آزﻣﻮن را ﺑﻪروﺷﻨﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ج( ﭘﺮوژه
ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوژه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ در ﺳﻬﻴﻢ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺎﻳﺪار ﮐﺮدن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی
اﻳﺸﺎن در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺮای آن ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪای در ذﻫﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﻮد،
ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﭘﺮوژهای ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ »آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ« ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﭘﺮوژهﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ را در ﺑﺮ دارد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﺎ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻳﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی ﻫﺮ دو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻼس و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻼس و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻦ دو
ﺑﺎﺷﺪ.
وارد ﮐﺮدن ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮوژهای را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوژهی ﺧﻮد را در ﮐﻼس و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﺎر ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ
از آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.

٢١

ﭘﺮوژهی داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮوژهای را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻫﺪف ﻫﺎ و ﺣﺪود اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺮوژه آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه و ﻫﺪفﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
٣ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮای
اراﺋﻪی ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎ ﮔﺮوه داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
 ٥ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﯽ و ﺑﺎرمﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهی داﻧﺶآﻣﻮزان
ارزش

١

٢

ﺑﻴﺎن ﻫﺪفﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻫﺪف ﻧﺪارد

ﻫﺪف ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺟﻬﺖدﻫﯽ

ﺟﻬﺖ ﻧﺪارد

ﻣﻌﻴﺎر

٣

ﺷﻴﻮهی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

اﺳﺖ

ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ

ﺗﻼش ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﺎر را در ﺣـﺪ اﻧـﺘﻈﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ

اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎر

دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟـﻬﺖ ﻣﺸﺨـﺺ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺣﻞ
واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺖ

اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ

٤

ﻫﺪف روﺷﻦ وﻟﯽ رﺳﻴﺪن ﻫــﺪف روﺷﻦ و ﻗـﺎﺑـﻞ
ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ

ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر

١

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ

ﮐﭙـﯽ ﮐـﺮده ﻳـﺎ دﻳـﮕﺮی ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﺎر ﺳﺎدهای ﺑـﻮده وﻟـﯽ ﮐﺎر اﺻﻴﻞ و اﻳﺪهی ﺧﻮد
اﻳـﺪهﻫـﺎی ﺧـﻮﺑـﯽ داده

اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ

داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ

اﺳﺖ
ﺷﻴـﻮهی ﮐـﺎرﮔـﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗـﻤـﺎم ﻣـﻮارد ،ﮐـﺎر
ﺧﻮب ﺑﻮد

)در ﺻﻮرت ﮔـﺮوﻫـﯽ

ﺧﻮب ﺑﻮد

ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(
اراﺋﻪی ﮔﺰارش ﮐﺎر

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ دارد

١ــ ارزش ﻳﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش ،ص ٧٩

٢٢

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد

ﺧﻮب ﺑﻮد

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد

ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژه
ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮورش ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻼس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺎدی و ﻧﻘﺪﭘﺬﻳﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻴﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ،زﻣﻴﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﻳﺶ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
د( ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ )ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ(
ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮد از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﻳﺎدﮔﻴﺮی .ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ از اﻳﻦ روش اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ،آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ارزشﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﻄﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺨﺼ ًﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ
و اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻳﺪ وزن داده ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب ،درﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ .ارزشﻳﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪوﻳﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ دﻟﻴﻠﯽ
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دادن ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ
و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
در اﻧﺠﺎم ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی
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ﺗﻌﻴﻴﻦ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻫـ( ارزﻳﺎﺑﯽ دﻳﮕﺮان )ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﻨﺠﯽ(
ارزﻳﺎﺑﯽ دﻳﮕﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزشﻳﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮز از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺶ .اﻳﻦ ﻧﻮع ارزشﻳﺎﺑﯽ
رﺷﺪﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻨﮕﺎم داوری درﺑﺎرهی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮز دﻳﮕﺮ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد در داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺿﺮوری
اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎه از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﻀﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی از اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻪﺳﺰاﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ارزﻳﺎﺑﯽ آنﭼﻪ از رﻗﻴﺒﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و( ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻪ
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﺪﻓﺪار و ﻣﻨﻈﻢ از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ،ﮐﻮﺷﺶ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،رﺷﺪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﭘﻮﻳﺎ و ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮلاﻧﺪ .اﻳﻦ اﺑﺰار درواﻗﻊ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای
ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﺪﻓﺪار ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد .ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻳﺎ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در واﻗﻊ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺻﻼح
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﻮﺷﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد؟
ﺧﻼﺻﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺰارش دﻳﺪارﻫﺎ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ...
ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ درﺳﯽ و ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺰل
آزﻣﻮن )ﮐﺘﺒﯽ ﻳﺎ ﭘﺮوژه و (...
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ،و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اوﻟﻴﺎ
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ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم وﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﻳﺦ در ﭘﻮﺷﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و ﻣﻌ ّﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ارزش ﻳﺎﺑﯽ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ درس
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.ﻟﺬا آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات آﻣﻮزﺷﯽ دروس ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ او و واﻟﺪﻳﻨﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر آﻣﻮزﺷﯽ »ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی
ﺗﺤﻘﻖ آن ]ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ[ و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز درﺑﺎره ی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
وی ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ،ﻇﺎﻫﺮ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﺗﻨﻮع و… ﻣﻮرد ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
در ﻃﻮل ﺳﺎلﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ زﻳﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌ ّﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی درﺑﺎرهی
آنﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪای از داﻧﺶآﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ او ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ وﻗﺖ زﻳﺎدی ﺻﺮف ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮاﺑﻖ
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺨﺶ زﻳﺎدی از اﻧﺮژی و وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرهی اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ارزش ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن را دارد ،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺜ ًﻼ ﺛﺒﺖ ﻳﮏ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺧﺪاد آن ﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد و ﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﺪاوم ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﻣﯽﺗﻮان وﻗﻮع آن را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در
ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﺧﺎص اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ،زﻣﺎن و ﻧﺤﻮهی ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی
ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،درﺣﻴﻦ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر،
ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزش ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻪداری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداری و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮز
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ
ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻪداری ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان )ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ(
ﺗﻬﻴﻪی ﻓﻴﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ و  ...از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪی ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و آزﻣﻮنﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از آنﻫﺎ

ﻧﺤﻮهی ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزشﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورد  .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮ ﻣﺎ ّدهی درﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات
ﻋﻤﺪهی ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺎزﺧﻮرد
ﮐﻢ و ﮐﻴﻒ ﺗﺴ ّﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ داﻧﺶ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻨﺠﮑﺎوﻧﺪ ﺗﺎ از ّ
درﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ؛ از اﻳﻦرو ،در ﭘﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺑﺎرهی
آنﭼﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ واﻗﻌﯽ داﻧﺶآﻣﻮز و ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮردﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
داﻧﺶآﻣﻮز از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺎری ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪی در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ،داﻧﺶ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در
ﮐﻼس ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﺧﻮدش ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ و
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺴﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﭙﺮدازد و ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﺶ را ﺑﺎ د ّﻗﺖ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻻزم اﺳﺖ ّ
اﺳﺖ) :رﺳﺘﮕﺎر(٨٣ ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ او ،ﻣﺜ ًﻼ اﮔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ در
اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺣﺲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت و…( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎدآوری رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﻮشﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ و… ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد.
درﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ ﮐﺎر و ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی وی.
از ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز داده ﺷﻮد ﮐﻪ او را در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدی دﻳﮕﺮان ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ
و درﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رو در رو ﺑﺎ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺎﻳﺰه داده ﺷﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﻼس ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و اﻣﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻳـﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﺑﺎزﺧﻮرد داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻋﻤﺪهی آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن داﻧﺶآﻣﻮز در
ارزشﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وی در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ،دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻫـﻤﮕﯽ ﻣﻮاردی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ داﻧﺶآﻣﻮز را در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻏﻠـﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﻣـﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗـﺮﻏﻴـﺐ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اراﺋﻪی اﺳﺘﺪﻻل درﻣﻮرد ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ در اﻳﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪی داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﻌ ّﻠﻢ از آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ در داﻧﺶآﻣﻮز ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﺑﺎزﺧﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ ﻣﻌ ّﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮرد اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( رﺳﻤﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ

ﺑﺎزﺧﻮرد رﺳﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﻳﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎزﺧﻮرد ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﺣﻴﻦ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻣﺸﻮرت داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻌ ّﻠﻢ.
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ﮐﻤﯽ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ب( ّ
ﮐﻤﯽ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮز از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺮه ﻳﺎ رﺗﺒﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻗﺎدر
در ﺑﺎزﺧﻮرد ّ
ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوح و روﺷﻨﯽ درﺑﺎرهی وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ذیﻧﻔﻊ اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز واﻗﻌ ًﺎ ﭼﻪ داﻧﺸﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﮑﻠﻴﻒﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮔﺎم ﺑﻌﺪی او ﭼﻴﺴﺖ؟ وﻟﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم و ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﺟﺎ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻮع ﮐﺘﺒﯽ آن ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌ ّﻠﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ
و اﺣﺘﺮام داﻧﺶآﻣﻮز را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﻢ
ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮز دارد.
ج( ﺟﻤﻌﯽ ﻳﺎ ﻓﺮدی
در ﺑﺎزﺧﻮرد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دا ﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎرهی ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﺮدی،
داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﯽﺷﻮد.
د( ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
در ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ،در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ،اوﻟﻴﺎ و اﻓﺮاد ذیﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﺧﻮرد در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺋﻢ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪه ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ.
در ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ )ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر درﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ( ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،اوﻟﻴﺎ و اﻓﺮاد
ذیﻧﻔﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان:
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﺎزﺧﻮرد درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز را از ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات
آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻫﻤﺴﺎﻻن ،واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ و (...ﺗﺎ آﺛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮز از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
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ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
)ﺣﺴﻨﯽ ،ﻃﺮح ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ(٨٤ ،

ﻧﺤﻮهی اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪی ارزشﻳﺎﺑﯽ
اﻟﻒ( ﻧﺤﻮهی اراﺋﻪی ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
در ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،ﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﺸﺮوﺣﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎ ّدهی درﺳﯽ ،اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای داوری درﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،داوری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﻴﻪای ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی در ﮔﺰارش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در
زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
داوری ﻣﻌ ّﻠﻢ درﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات در ﻳﮏ ﻃﻴﻒ ﭼﻬﺎر درﺟﻪای اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ــ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب
ــ ﺧﻮب
ــ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ــ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ
ب( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌ ّﻠﻢ و ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﻴﺎی داﻧﺶآﻣﻮز ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﺑﻪوﻳﮋه ﭘﺲ
از اراﺋﻪی ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﻴﺎی آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪه و داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
و واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ــ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﻴﺎی اﻳﺸﺎن ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﭼﻪ در ﺟﻠﺴﺎت
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﻳﺪ:
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮز را در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ و اﺻﻼﺣﯽ
ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف »ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ ـ ﻳﺎدﮔﻴﺮی« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮔﺰارش آن!« ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ،داﻧﺶآﻣﻮز و اوﻟﻴﺎی وی
اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ و ﻳﺎ ﺳﻄﺤﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﺪاماﻧﺪ
و ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﻳﺎن راه
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ »ﺧﻮب« رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب( دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ،ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﻳﺎ اﺻﻼﺣﯽ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ اﺳﺎس و ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﮐﺮد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت،
ﺟﺪی در ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻳﺎدﮔﻴﺮی دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺎﻳﺺ ّ
آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ »ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه« از ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ،ﻳﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
»ﻣﺸﺎﻫﺪه« ﻣﺎدر ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ،
د ّﻗﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و از روی اﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﻮاد و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای »ﮐﺸﻒ
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ« و »ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ« و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز» ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی« ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻳﻦ اﻓﺮاد در »درک و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻴﺎمﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت« ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﻴﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در »ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ«
و »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ« ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮان »ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزی« و »آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﻴﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮد ﺗﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
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