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 با نام و یادش

 درجه ای  360ارزشیابی یادگیری 

ای مفهومی است که بیشتر در حوزه منابع انسانی یا سرمایه انسانی مورد استفاده قرار  درجه  360ارزیابی  

نوع  .  تلفی مخیازوایا  نظرهاارزیابی عملکرد اعضای سازمان از نقطه یعنی  درجه  360ارزیابی  گیرد.  می در این 

، ذی نفعانی که  یشانیا زیرمجموعه  شان، اعضای تیم های خود، مدیرانتیمی کارکنان توسط همکاران و هم ارزیابی،  

جانبه برای  هایی معتبر و همه روی، داده گیرند. از این و حتی خودشان مورد سنجش قرار می  با آنها تعامل دارند 

 .شودآوری می جمع هر یک از اعضای سازمان  نقاط قوت و ضعف شناسایی

از یادگیری   ارزیابی معلمان  از یادگیری خالی است. به عبارت دیگر در  ارزشیابی  جایگاه این مفهوم در 

یا دانش به همهفراگیران  ارزشیبابی توجه نمیی جنبهآموزان  و  برا.  شودهای  ارزیابی جامع    360ی داشتن یک 

میدرجه داد  پنجتوان  ای  قرار  نظر  مد  را  دانش  آنها   . فعالیت  عملکرد  ثبت  از:  آزمونعبارتند  معیارآموز،  و    های 

 گردد. موارد پرداخته می   به صورت مفصل به اینادامه    . درخودارزیابی  و   خود ابرازیهای مهارتی،  استاندارد، ارزیابی

ایده از  ادا که    ییهابسیار  لذ در  آمد موجب  یادمه خواهند  یادگیری  نیز میری  یگت بخش شدن  گردند. 

کردن آن، سنجشی  ت بخش  تامل ضمن لذ خالقیت و  توان با  می.  ت بخش استمتر لذ ک،  فعلینسل  ای  سنتی بر

گیری، سنجش و  در منابع، بین اندازه  ه عمل آورد.یق دانش آموزان ب، توانمندی و عالمهارت  ،جامع هم از دانش

ها توجهی نشده و هر سه این کلمات به یک معنا مورد  ارزیابی تفاوت قایل شده است. ولی این مقاله به این تفاوت

 اند.استفاده قرار گرفته

 

 عملکردی  های مستمرارزیابی   لبدر قاآموز دانش  فعالیت هرگونه الف( ثبت

-کودکان زمان زیادی از عمر خود را در حال یادگیری هستند. این یادگیری به طرق مختلف صورت می 

افتد. اگر بتوان  ریزی شده عمال در مدرسه اتفاق میپذیرد. یادگیری از والدین، همساالن و مربیان. یادگیری برنامه

مبتنی بر  که حاال  توان در بلند مدت یک تصویر روشن از آن ساخت. تصویری این یادگیری را ثبت نمود، می  روند 

 . و می توان به راحتی تغییرات آن را مشاهده نمود  منطق و اطالعات است

روند. شاید مهمترین دلیل آن تفکر معلم  نمی  ثبت روند یادگیری معلمان به دالیل مختلف به سراغ این  

نماید. در این تفکر این  مشغول سخنرانی می  و   کالس   مرکزاو را در    ، به معلم  اصلی  محوری باشد که با دادن نقش

وظیفه دانش آموز است که بیاموزد و اگر در این هدف توفیق نیابد قطعا به دلیل تنبلی و رخوت خود اوست. در  
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های فراگیر مشخص شده و بتوان برای بر طرف  فگیرد به این دلیل است تا ضعاگر هم ارزیابی انجام می  اینجا

 نمودن آن تمارین بیشتری پیشنهاد نمود. 

تواند حاصل نبود ابزار مناسب و  می  انآموزدلیل دیگر عدم تمایل معلمان به ثبت مستمر یادگیری دانش

 مواد و ابزارهای زیر مهیا گردند.  سخت بودن این فرآیند باشد. برای این مهم باید 

د. این اهداف از اهداف  نالیه مناسب خواهد بود( به دقت تعریف گرد  4های مختلف )داف در الیهاهابتدا   •

د و در نهایت به اهداف رفتاری مشخص  نشوهدف برای هر کتاب است آغاز می  7تا    5اصلی درس که عموما  

هده معلمان  عموما این اهداف حداکثر در دوالیه موجود است و عمال استخراج آن بر ع  د.نگردختم می 

 افتد که فرآیندی سخت، وقت گیر خواهد بود. می

. یعنی باید در هر  و استاندارد گردند   دوم محتوای آموزشی باید متناسب با این اهداف تغییر یابد در مرحله   •

شود  تر میمر زمانی مشکلسوال مشخص شود که دقیقا کدام هدف در کدام الیه در حال بررسی است. این ا

 بخواهد عالوه بر کتاب محتوایی را خود طراحی و مورد استفاده قرار دهد. که معلم 

برای ثبت منظم    طراحی شود.اهداف    های مناسب برای ثبتجداول و چک لیستدر مرحه بعد، الزم است    •

مورد نیاز را  آموزش    یا تجربه الزم را داشته باشد و یا  معلم   دقیق و خالی از مشکالت متداول الزم است

 باشد.ت کند. این آموزش شامل تسلط بر اهداف دروس، روش دقیق مشاهده و.... میدریاف

در    هر هدفمرحله نهایی جمع بندی و تحلیل مواردی است که ثبت شده است. در این مرحله رسیدن به   •

دهد توفیق هر فراگیر در هر  ف است ثبت شده و نشان میاهد اجامعی که شامل تمام چهار الیه    ی برنامه

تواند برنامه اصالح و بهبود مناسبی برای  م از اهداف در هر زمانی به چه شکلی است. این اطالعات میکدا

 نماید.فرآگیری تهیه می

نمایید تهیه یک ابزار اصولی و دقیق کار مشکلی است. استفاده از آن هم مشکل  همان طور که مشاهده می

گیر است و در نهایت این اطالعات  در حال ثبت عملکرد باشد که عموما وقت   ااست یعنی معلم سر کالس باید تمام

 گیرد. را جمع بندی و تحلیل نماید و باز زمان زیادی را بیرون از کالس از او می

  های جدید بعضی از مراحل را بسیار آسان نموده است. حاصل بزرگ این جهت تکنولوژیکی امروزه فناوری

ایجاد امکان شخصی سازی آموزش است. در حال حاضر مراکز آموزش برزگ در دنیا به سمت طراحی مسیرهای  

پذیرد، سپس  های آموزشی صورت میها آموزش توسط فیلم. در این برنامهاند رفتهیادگیری شخصی برای فراگیران  

توجه به اینکه این سواالت به اهداف رفتاری    شود و با میزان یادگیری با استفاده از سواالت استاندارد محک زده می

های چهارگانه ردیابی نمود. این  توان میزان یادگیری فراگیر را در هر یک از اهداف الیهمشخص متصل هستند می 

تواند شامل  ای که می توانند با توجه به اهداف، برنامه اصالحی را نیز پیشنهاد نمایند. برنامهها همچنین میبرنامه
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دیر نیست زمانی که این فناوری با ایجاد امکان    تر، سواالت سطح بندی شده باشد.های آموزشی بیشتر و متنوعفیلم

 ای تبدیل شود. های مدرسهتعامل بیشتر همساالن، خود را ارتقا دهد و به رقیب جدی آموزش 

از فناوری  با دید استفاده  اگر بخواهیم  افزایی از طریق گروه  حال  ، به مراحل چهارگانه  های کاریو هم 

. یعنی مواردی که  باشد های کوچک مییم، خواهیم دید سنگ بزرگ به راحتی قابل شکستن به سنگنگاهی بیانداز

 تر شوند. تر و مناسبتوانند راحتتا قبل از این وقت گیری و طاقت فرسا بودند، می 

بر  و همچنان کاری بسیار تخصصی و زمان  تفاوتی نخواهد کردعمال    ،مرحله اول یعنی استخراج اهداف

با این وجود بهتر است از طریق کارگروهی امکان نقد و بررسی آن را مهیا نمود یا از یک متخصص در    خواهد بود.

با صرف یک بار زمان محتوای تکمیلی مناسبی  توان  می محتوای استانداردمرحله تولید    . در کرداین مورد استفاده  

گیرد، هم امکان هم افزایی و نقد را  ر این امر به صورت گروهی انجام شود هم انرژی کمتری می. اگرا توسعه داد

افراد بیشتری میافزایش می به  د بود ولی  نبر خواهدرست است این دو مرحله زمان  رسد.دهد و هم ثمرات آن 

 توان با اختصاص یک بار زمان، در بلند مدت از منافع آن استفاده نمود. می

توسعه داد که به راحتی بر  ای را  توان برنامهد. حال مینگردرحله بعد توسط فناوری، سهل الوصول می دو م

زمان و...    ،انتخاب مبحث  باو امکان ثبت سریع را فراهم کند. به این ترتیب که معلم    هروی تلفن همراه نصب شد 

هدف هستند. با توجه به اینکه   5تا   2حاال بین . اهدافی که نماید تواند صرفا اهداف خاص آن جلسه را مشاهده می

توان به راحتی با یک ضربه رسیدن هر فراگیر را به هدف را مشخص نمود.  در اینجا رسیدن به هدف مالک است می

 توان از برنامه به هر شکلی که نیاز باشد، خروجی گرفت. گیرد. می مرحله چهارم هم به راحتی توسط برنامه انجام می

ثبت مستمر فعالیت فراگیران باید دو اتفاق مهم روی دهد. ابتدا باید تفکر، فلسفه و.... معلمان،    پس برای

دبیران، یاد دهندگان و مربیان تغییر یابد. آنها باید دست از محوریت کالس برداشته و فراگیران را محور یادگیری  

و  همراه  کننده،  هدایت  یک  مقام  در  را  خود  نقش  باید  آنها  اساس  مربی    نمایند.  بر  را  یادگیری  برنامه  و  دیده 

های دانش آموزان طراحی نمایند. در اینجا شاهد کالسی پویا و فعال خواهیم بود که فراگیران در آن نه  فعالیت

دهند،  کنند، ارتباط می نمایند، فکر میبینند، لمس میشنوند، میصرفا شنونده بلکه تجربه کننده هستند. آنها می

 آموزند.کنند و نهایت خود میاستنباط می

ای که در باال گفته شد و کار گروهی  اتفاق دوم فراهم نمودن ابزارهای مورد نیاز است. همان چهار مرحله

فقط در فلسفه    نه  تواند آن را بسیار راحت و سریع نماید. این یک انقالب در یادگیری است. انقالبی کهو فناوری می

که باید هر  رهای آن روی داده است. این آینده یادگیری و یاددهی است. قطاری است  تعلیم و تربیت بلکه در ابزا

 چه زودتر سوار آن شد. 
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 ب( آزمون های معیار و استاندارد 

آموزان را مقایسه کرد و با این مقایسه باعث گویند که نباید دانشرا می آبزرگان تعلیم و تربیت به اتفاق  

کند و  درونی فرد می  هایو انگیزه  هاهای بیرونی را جایگزین ارزش این مقایسه انگیزهاسترس و اضطراب آنها شد.  

ها کودکیشان را بکنند. لذت ببرند و بیاموزند.  گویند بگذارید بچهمی آنها  نماید.  یادگیرنده را از لذت یادگیری تهی می

ی ارزیابی کمی به سمت ارزیابی کیفی رفته  وقتی سیستم آموزشی ما در دبستان نمره را به کناری گذاشته، و به جا

تواند به  های هنجاری رفت. به راستی یک نمره چگونه می توان حتی در دبیرستان به سراغ ارزیابیاست، دیگر نمی

ی درسی است یا مدرس؟ و شاید هم آنگونه بعضی از  ما نشان دهد که کجای کار مشکل دارد؟ آیا مشکل از برنامه

 است! دانش آموزان مشکل از د بشنوند از معلمان دوست دارن

های معیار محور. در  های هنجار محور و ارزشیابیتوان ارزیابی را به دو دسته تقسیم نمود. ارزشیابیمی

ها کنکور  ترین نمونه این آزمونی دانش آموزان با یکدیگر است. معرفهدف مقایسه  ،های هنجار محور ارزشیابی

کنند. پس مهم است  های خاصی با هم رقابت میداوطلبین برای ورود به دانشگاه و برای صندلیاست. در کنکور،  

 .ای کسب کنند.که چه رتبه

ها به سمت عمال با هدف شدن کنکور، سایه سنگین آن هم بر نظام آموزشی ما افتاد و بسیاری از ارزیابی

ز وجود دارد یعنی ارزشیابی مالکی یا معیار. در ارزیابی  هنجاری رفت. خیلی زود فراموش کردیم نوع دیگر ارزیابی نی

های دانش  مالکی هدف مقایسه نیست بلکه میزان تحقق اهداف مهم است. در این روش معلومات، دانش و مهارت

شوند، تا مشخص گردد که تا چه حد اهداف از پیش تعیین  های از پیش تعیین شده مقایسه میآموزان با مالک

داشت. مهم تحقق اهداف    قبول شده یا اول   نفر   20اند. به عبارت دیگر در این نوع ارزیابی می توان  هشده، محقق شد 

همچنین الزم است آزمون معیار به صورت یک ارزیابی مستمر دیده   توانند اول باشند.یادگیری است پس همه می

 گردد ر توصیه میشود. برای همین برگزاری سه دوره آزمون، تقریبا هر دو ماه و نیم یک با

، تشخیص و شناخت معلم است. ولی نیاز به ابزارهایی وجود دارد  جهت ارزیابی  قطعا یکی از ابزارهای مفید 

ها، نتایج آزمون معیار تحلیل  وقتی در این سال  می دهد با آن این شناخت را غنا بخشید. تجربه نشان  بتوان  که  

از معلم بودیم،   بله درست است همان طور که »ها و مدیران گفتند:  شدند، بسیاری  اینجا    حدس زده  مشکل در 

 ت.«اس 

پاسخ و بسته پاسخ تقسیم نمود. سواالت بسته   توان به دو نوع بازدر کل سواالت یک ارزیابی کتبی را می 

عمال امکان ایجاد  شود که تصحیح آنها وابسته به مصحح نباشد. پس  پاسخ عینی هستند. این عینیت موجب می

تواند  . مثال معلم با تصحیح یک سوال باز پاسخ میدیگری به وجود آید   رود. ولی ایرادهای خطاهای تصحیح از بین می

بفهمند مشکل یادگیری کجاست. مسئله تا کجا حل شده و باید برای بهبود به چه چیز تمرکز کرد. این امکان در  

 سواالت بسته پاسخ وجود دارد.
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که    تجربه ای استروند یادگیری و همچنین بهبود و اصالح آن،    سنجشبا هدف    ، ارزیابی عیارآزمون م

  در ادامه مطالبی  . یکی از این مراکز مجتمع آموزشی سروش است.  به سراغ آن رفته اند   یمراکز آموزشی مختلف

 شد. بامیدر این مجموعه  برگزار آزمون معیار  نگارنده در  یی سه سالهتجربه  آیند، حاصلمی

توان به سه مرحله تقسیم نمود. مرحله اول طراحی سواالت و توجیه معلمان  برگزاری آزمون معیار را می

نسبت به    ،افرادی که کامال با ماهیت و اهداف آزمون معیار آشنا هستند   دارد  است. این مرحله مهم است و نیاز

. آنها باید با هدف و روش این آزمون آشنا شوند.  صورت پذیردد. سپس باید توجیه معلمان طراحی سوال اقدام کنن

بلکه کمک به آنها است. این امر را    ، مهم باشند که هدف این آزمون ارزیابی از آنها نیست  باید متوجه این نکته 

تصحیح آزمون بر عهده خود دبیران و    ها، تهیه شیوه نامه و... انجام داد. با توجه به اینکهتوان با ساخت فیلممی

  و   و مختصر   برای هر سوال اهداف آن به صورت کوتاه   معلمان است، اجرای دقیق و صحیح این بخش مهم است.

دهد که مصحح در چه صورتی باید به آن هدف یک  شود. شیوه تصحیح نشان می شیوه تصحیح نوشته می  همچنین

 معنی عدم تحقق آن است.( بدهد )یک یعنی هدف محقق شده و صفر به 

مرحله دوم، برگزاری آزمون و تصحیح آن است. چون آزمون به صورت تشریحی است بهتر است امتحان  

آموزان سنگین و سخت  ها با هم برای دانشدروس مختلف در روزهای متفاوتی برگزار شود. )برگزاری همه آزمون

البته برگزاری آزمون معیار در تمام دروس نیز تجربه    خواهد بود.( حداقل درس ریاضی از دروس دیگر جدا شود.

نشد. بلکه صرفا به سراغ دروس اصلی در دبستان و دبیرستان رفته شد. یعنی دروس ریاضی، ادبیات فارسی و علوم  

 تجربی 

این آزمون بهبود فرایند    از  هدف مرحله سوم که مهترین بخش کار است، تهیه برنامه اصالح و بهبود است.  

های دانش آموزان. پس الزم است بعد از برگزاری آزمون، معلم بین  یاددهی و یادگیری است و نه ارزیابی آموخته

ریزی و اجرا نماید. در  دو تا چهار هفته زمان داشته باشد تا با توجه به نتایج آزمون اقدامات اصالحی خود را برنامه

تر از محتوای آن است و اگر در طول سال مشکلی ایجاد شد که معلم نتوانست به  ون مهمنتیجه زمان برگزاری آزم 

 بودجه بندی پیش بینی شده خود برسد باید در بودجه بندی آزمون معیار تغییراتی را ایجاد نمود. 

  خود را انند عملکرد وتمی معلمین و مسولین آموزشی مدارس  است که و شفافی مناسب آینه  آزمون معیار 

های  ولی وجودش قطعا بهتر از نبود آن است. با برگزار آزمون  ،این آینه بی عیب نیست  به خوبی در آن ببینند.

 توان اهداف زیر را محقق نمود: می  استاندارد معیاری،

دهد ولی امکان دارد  یافتن نقاط ضعف معلم در تدریس: معموال این نقاط ضعف در نتایج خود را نشان می •

ها یا در صورت امکان تصحیح  خود را نشان دهد. به همین علت بررسی تصحیح  نیز  صحیحاین ضعف در ت

 مجدد توسط مرکز آزمون مفید خواهد بود. 
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یافتن نقاط ضعف دانش آموزان در یادگیری: نتایج آزمون و یا نوع پاسخ دهی دانش آموزان این امر را   •

 نشان می دهد.

 ن گروه های آموزشی و.... به آنها. یافتن معلم های توانمند جهت سپردن مسولی •

 ری دیگر دانش آموزان ییافتن دانش آموزان توانمند جهت کمک به یادگ •

 یافتن نقاط قوت معلمان در تدریس و سپس اشاعه آن به عنوان روش هاش برتر تدریس •

نمودن  تاکید بر نکات مهم مطالب درسی و دور  برای جهت دهی به تدریس،    1استفاده از پدیده واشبک  •

 وق دادن آنها به سمت یادگیری مفهومی و کاربردی معلمان از تدریس به روش حفظی و س 

 

 مهارتی و دست ورزی های ( آزمونج

باشد.  ها میمهارت  سنجش   ها بیشتر به دنبال ارزیابی استفاده از دانش کسب شده، یعنی این دسته از آزمون

نماید. ممکن در بعضی از سواالت از  به سنجش یادگیری می  اقدام   ابزارهای مختلف در آنها، ارزیاب با استفاده از  

باشد. مثال در درس ریاضی  نوشتن هم استفاده شود، ولی میزان آن خیلی کم است و در حد نوشتن پاسخ نهایی می 

نها در اختیار او قرار  تایی و..... به دانش آموزان داده شود. خود آ  10تایی و    100های  به جای اینکه تصویر دسته

 تواند آنها را لمس نمود و اعداد را تشخیص دهد یا با هم مقایسه کند. گیرد و دانش آموز میمی

تواند یک آزمایش باشد. مانند های عملکردی در دروس مختلف، متفاوت است. در علوم میشکل آزمون 

توان با آنها همه  های مختلفی در دسترس است که میآنها. در ریاضی هم ابزار  وزن نمودن جدا کردن مواد از هم، یا  

توان مهارت گوش کردن،  . در درس فارسی می  های هندسی و...مباحث ریاضی را پوشش داد از اعداد گرفته تا شکل

و درک مطلب در کنار بقیه سواالت    نگارشی  ،خواندن و نوشتن دانش آموزان را محک زد. یک سوال شنیداری

های مهارتی زیادی  ایده برای اجرای آزمون  مهارتی کند.  یک آزمون معمولی را تبدیل به آزمونتواند یمی  فارسی

 طراحی نمود. علمی و کاربردی  های چالش  اردوی با توان است. مثال می

نماید. اول تهیه محتوا و ابزار  ها وجود داد که اجرای آن را کمی مشکل میدو نکته در اجرای این آزمون 

تواند چند عدد  بلکه می  .آموزان ابزاری تهیه شودالبته الزم نیست به تعداد همه دانش  برگزاری آزمون مشکل است.

بر  ها زماندوم، معموال برگزاری این آزمون  آموزان به صورت چرخشی از آن استفاده نمایند.دانش  کهتهیه نمود  

های زیادی  های کتبی معمول دارد. ولی در عین حال حسنناست و نیاز به نیروی انسانی زیادی در مقایسه با آزمو

 شامل: نیز دارد. 

 
 کردن آنها. تاثیر معکوس شیوه های ارزیابی بر شیوه تدریس مانند تاثیر کنکور بر ارزیابی ها در دبیرستان و چهار گزینه های  1
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i. های کتبی متداول را  ها برای ارزیابی شونده بسیار لذت بخش است و اصال استرس و ... آزموناین آزمون

 به همراه ندارد. 

ii. باالتری ببرد.   تواند یادگیری را به سطحشود و میها باعث تعمیق مطالب یادگرفته شده میاین آزمون 

iii. شود.ها، موجب یادگیری در کنار ارزیابی می بیش از بقیه آزمون 

iv. های درونی در یادگیرنده شود. چرا که در حین این ارزیابی ها، یادگیرنده به  تواند موجب ایجاد انگیزهمی

 نوعی به کاربرد مطالب فراگرفته شده را می بیند. 

v.  گروهی را دارا هستند که در صورتی که گروه بندی درست و اصولی انجام    ی این آزمون ها قابلیت برگزار

 شود.  مهارت های اجتماعیموجب افزایش تواند  می ،شده باشد 

 

 خود ابرازی د( 

  در نظر گرفته شود   های اجتماعیآموزش مهارت  ، بیش از یادگیری مطالب کتب درسی  ارس اگر نقش مد  

باال کم و    زشیابیار  ایهآنگاه فعالیت  ،مدارس در نظر بگیریمهای  ترسال  جزرا هم  های زندگی  مهارت  آموزش   و

جای طراحی فرآیندی یا ابزاری    و به   د ب ارزیابی مرسوم خارج ش از چارچودر اینجا الزم است  ناقص خواهند بود.  

  ابراز کند آن بستر  خود را در    مندی توان  د تا فراگیر بتوان  وداده نمآم  ی ، بسترجد های فراگیر را بسنکه دانش و مهارت

   .نشان دهد و 

ثال عمال  د. م گرد مینتبلور  مهای مرسوم  ارزیابی  آموزان در بستردانشهای  توانمندیو    هامهارت  بسیاری از

  ی یجاد بستر با ا. پس الزم است ود نداردوجماعی آنها  موزان یا هوش اجتآس دانشروشی برای بررسی اعتماد به نف

 گرفته شود. در نظر   شانبرای ثبت یی نیزابزارهای کم خطا ،اتبلور آنهی برا

دارند.  یک کشور    یا  استانای برای معرفی  ، پروژهماعی تعلیمات اجتدرس    در انی را تصور کنید که  آموزانشد

شان به اشتراک  با دیگر دوستانن تحقیق نمایند و یافته خود را  توانند به صورت گروهی بر روی آمی آنها در طی سال  

ای  همندیگردد، امکان تبلور توانو نمایشگاهی برای ارایه این تحقیقات برپا    رفته از این فراتر  رند. حال اگر  اگذ ب

وزی باشد که  آمای دانشهانگیز برای گروهضوع چالش برتواند مو ه می غرف و محتوای  شود. شکل بیشتری فراهم می

است.  ن بسیار  همکاری  و  همفکری  تحقیقات  ارایه  یازمند  می یافته  هم  نمایشگاه  روز  از  در  دیگری  بخش  تواند 

 نش آموزان را نشان دهد. های داتوانمندی

گرفته  ان در نظر  موزآبه عنوان ابزار برای خود ابرازی دانش  ( ثالبه عنوان م)یشگاه ایران شناسی  اگر یک نما

این پروژه    نیاز منابع مورد  .  د به عمل آیکل فرآیند    مورد   بینی دقیقی در ریزی و پیشبرنامه  ،الزم است ابتدا  شود،

تواند  می ،د دوین گردنو همه اگر به دقت ت برنامه زمانی و..... همه ،مربی مدر مقا لماناولیا و مع نقش تعیین  ،طولی
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در نظر  راحل آن  نجشی برای تک تک مس ابزارهای  الزم است  دامه  در ا  د.ه ایجاد نمایبرای هم   رای  خشت بلذ تجربه  

و مقایسه هر    تربیان و مربیان به مهر بخش از پروژه  های  نیاز هدف اصلی آنها نشان دادن  . ابزارهای کیفی که  گرفت

 خواهد بود.  ودش و سطح معیار حداقلی،فرد با خ

)از   تریینههز کم ک وای کوچ هستربتوان پروژه بین درسی. ولی میبود. یک رگ و جامع این یک ایده بز

موزان را  ی که دانش آفارس متصور شد. مانند معلم  رازی  هم برای خود اب  ، نیروی انسانی مورد نیاز و...(نظر زمان

  ، که ژیکنولومحوریت تبا  معلم علومی که    یا، صحبت نمایند.  اند ندهکه خوادر مورد آخرین کتابی    کند یتشویق م

نها در کالس امکان این خود ابرازی را  با ارایه آکرده و ی را سامان دهی ، تحقیقات قطعا مورد عالقه نسل جوان است

 نمایند.می فراهم

. بلند مدت داشته باشد ثیرات مخرب  تااند  تومیوجود دارد که عدم توجه به آن  نکته مهم در این بین  دو  

  موزان شود. این امر رقابت و مقایسه در دانش آ، تواند موجب ایجاد حسادتخود ابرازی می های فعالیتاجرای ، اول

. اینکه در  توجیه شوند این مسایل بت به تدا خود مربیان به نسالزم است ابتوسط والدین تشدید شود.  ممکن است

اولیا در    هایی برایسپس آموزش   قابت نگردد.دت و رموجب بروز حساتا  نمایند  گونه عمل  مواجه با دانش آموزان چ

الت را  تواند شدت مشکمیآنها قطعا  از  ت است ولی آگاهی  ها بلند مد هر چند تاثیر این آموزش   نظر گرفته شود.

 د.کم نمای

بر عهده    نقش بیشتر  ،موزان توانمند آنشاین احتمال وجود دارد که دا،  دومته  نک گیرند و عمال  در کار 

را  مر  تواند این اها شوند. توجه اشتباه مربیان و اولیا نیز میعالیتدار همه فخود عهده  دیگران را کنار گذاشته و

ا در  نماید.  ابینجا  تشدید  در  امر  مسولین  و  مربیان  است  الزم  کار  هم  معنقشتدای  برای  های  دقیقی  و  هر  ین 

مکان مشارکت بیشتر آنها را  ا  ،آموزانهمه دانش  کرددقت در عملو در طی اجرا هم با    در نظر بگیرند   آموز دانش

 راهم نمایند.ف

 

 خود ارزیابی یا ارزیابی از طریق والدین ه( 

  خودارزیابی، شکل بلوغ یافته ارزیابی است. اینکه خود فرد بتواند عملکرد خود را مورد قضاوت قرار دهد، 

  قطعا بهترین و واالترین شکل ارزیابی است. در دین  ،واکاوی کند، از آن درس بگیرد و با نتایج آن تغییر ایجاد کند 

در ضمن خودارزیابی،    شود »حاسبوا قبل از تحاسبوا«.هم تاکید بسیار به آن رفته است. آنجا که گفته می  مبین اسالم 

ه نباید فراموش کرد خود ارزیابی  بتگیرد. ال که قضاوت را به همراه استدالل دارد در باالترین سطوح تفکر قرار می

دهد که فرزندانمان نیاز به  هایی مانند فرافکنی است. این خود نشان می نیز مانند دیگر انواع قضاوت دچار آسیب

 بهتر این مهارت دارند. آموزش و تمرین هر چه بیشتر و 
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خواهیم ارزیابی جامعی داشته باشیم الزم است یادگیرنده را نیز در آن درگیر کنیم. دانش آموزان  اگر می

تواند ارزیابی و سنجش  های آزمون، میباید خود را قسمتی از فرآیند ارزیابی ببنند این امر ضمن کم نمودن استرس 

 نش آموازن تبدیل نماید. را بخشی از زندگی روزانه و مستمر دا

توان از خود دانش  آموزان را در فرآیند ارزیابی درگیر نمود. مثال میتوان از دانشهای مختلفی میبه شکل

توان آزمونی  آموز بخواهیم برگه خود را تصحیح کند. یا هر کس برگه دانش آموز کناریش را تصحیح نماید. می

به هر سوال آن را تصحیح نموده و سوال بعدی را پاسخ دهد. )این ایده به  طراحی نمود که دانش آموز بعد از پاسخ  

دوستان،    که فضاییقطعا معلمان در یک جلسه بارش فکری    شکل کارگروهی تجربه شده و نتایج خوبی داشته است.(

 ای در این مورد تولید نمایند.های خالقانهتوانند ایدهمی  دارد،   تعاملی و ایمن

تری داشته باشند.  توانند نقش پررنگ والدین می   جایی که سن دانش آموزان کم است،   دبستان دوره اول،   در

به    آنهااولیا در این زمینه توضیحات الزم داده شود تا در طول سال،    ی بهدر ابتدای سال طی جلسات  است  بهتر

نه وجود دارد. مثال در شکل سنتی والد در  های بسیار در این زمیعنوان بازوان آموزش معلمان عمل نمایند. ایده

آموز است که  . ولی در شکل خالقانه آن این دانش ردند کو آن را تصحیح می   فتند گمنزل به دانش آموز دیکته می

دهد تا دانش آموز  حات مدرسه به عمد اشتباهاتی را در نوشته خود انجام می یگوید. والد با توضبه والد دیکته می

های خواندن و نوشتن  کند، مهارتاین روش عالوه بر اینکه یادگیری را با تفریح و سرگرمی همراه می آن را بیابد.  

 نماید. دانش آموز را نیز تقویت می

توانند با توجه به کلید آزمون نسبت به تصحیح آن اقدام کنند. یا به فرزندشان  در شکل دیگر آن والدین می

های  مشارکت والدین در ارزیابی موجب درک بهتر توانمندی  .نماید تصحیح  نمایند تا با کلید برگه خود را    ککم

شود. البته این خطر وجود دارد که والدین نتوانند هویت خود را از فرزندشان جدا نمایند و با  فرزندشان هم می

 بازخواست، پرخاشگری یا تنبیه بخواهند یادگیری فرزندانشان را بهبود بخشند. 

ریزی )تا  توان او را در فرآیند برنامه انش آموز در فرآیند یادگیری منفعل نباشد. میبسیار مهم است که د

های  توان تدریس را با روش مثال برنامه کالس را مشورت دانش آموزان تنظیم گردد. می  . حد امکان( درگیر نمود

به جای روش تعاملی دانش برد. میآموز محور  به پیش  تدریس  توانهای سخنرانی معلم محور  آموزش    برای  از 

های مختلف از  توان به انواع شکلهای گروهی مدد جست. در نهایت در فرآیند ارزشیابی نیز میمعکوس یا روش 

دانش آموزان استفاده کرد. قضاوت آنها در مورد اشتباه عمدی یک معلم و یا جستجوی و کشف مطالب جدید با  

 خواهد شد.  ،دآنها قرار گیر  سبت به زمانی که مطلب راحت در اختیارن ، سعی و خطا، قطعا موجب یادگیری بهتری

والدین هم در مدرسه فراتر از کمکشان در ارزیابی است. الزم است آنها مدرسه    نباید فراموش کرد مشارکت 

  خود را در تصمیمات مدرسه دخیل بدانند. در اینجا فقط به بخشی از این مشارکت که در   یعنیرا از خود بدانند  

 مل گردد. تأچارچوب اهداف مقاله بود پرداخته شد. ولی الزم است در این زمنیه خیلی بیشتر 
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ی   های سنتی و بچارچو که پا را فراتر از  یط  باشد. به ش    بخش  تتواند خییل لذیمو یاددیه  یادگیر

 مان بگذارد. جدید برای آموزش پیش پایازه دهیم خالقیتمان راه و اج ذاریممنسوخ شده بگ

 محمد صادق شیرازی 
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