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  هاي آموزشی بعد از تدریسمهارت

  براي تشخیص اینکه آیا شرایط ایجاد شده در طی فرآیند آموزش مطلوب بوده است یا نه و اینکه آیا شاگردان با کسب

مستمر از فرآیند تدریس و ارزشیابی  ;اند یا نههاي آموزشی رسیدههاي تعیین شده به هدفتجارب و انجام دادن فعالیت

 رسد.یادگیري امري ضروري به نظر می

 هاي انجام شده تعیین شود.، شرایط و فعالیتنحوه ارزشیابی باید براساس نوع هدف 

 .مسلم است که ارزشیابی در هیچ موقعی نباید به عنوان هدف مطرح شود و فرآیند آموزش را تحت تاثیر قرار دهد 

 

 دهد:معلم می اطالعاتی که ارزشیابی به

هاي ها و وسایل آموزشی و در یک کالم، اشکاالت فعالیتها، محتوا، شیوهعلم اشکاالت و نقایص موجود در هدفم .1

 یابد.آموزشی را در می

 شود.از چگونگی توفیق و شکست شاگردان و میزان آمادگی آنان براي فعالیت بعدي آگاه می .2

و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شاگردان  گیريابزارهایی را که در اندازهوجوه قوت و ضعف تدریس خود و کفایت  .3

 یابد.به کار گرفته است در می

 

  هاي آموزشی بعد از تدریساصطالحات و مفاهیم فعالیت

یجاد شده ا گیري میزان تغییراتاز اندازههاي آموزشی بدانیم، امتحان عبارت است اگر یادگیري را تغییر در رفتار شاگرد بر اثر تجربه

ها پاسخ شود که به آناین جا سواالتی مطرح میدر  .هاي آموزشیهاي تعیین شده در فعالیتدر رفتار شاگردان براساس هدف

   دهیم:می

  امتحان چیست ؟

گیري میزان یلی براي اندازهشود که در پایان هر یک از سه ماهه، یا نیمسال تحصهاي سنتی امتحان به عملی گفته میدر روش

  گرفت.و مردودان به منظور ارتقاي شاگردان از کالسی به کالس دیگر انجام میهاي شاگردان و تعیین قبول شدگان آموخته
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هاي شاگردان مربوطند. بنابراین امتحان گیري آموختهدر اصطالح جدید مفهوم امتحان با ارزشیابی یکی است، زیرا هر دو به اندازه

  یز، همچون ارزشیابی احتیاج به اطالعات دارد.ن

  

  گیري چیست؟اندازه

ان ها را به صورت اعداد نشبه کمیت تبدیل کند و آني آزمونی هاي شاگردان را به وسیلهاگر معلمی توانایی یا یکی دیگر از ویژگی

  گیري انجام داده است.شود که عمل اندازهدهد، گفته می

  

  گیري دارد؟اندازه آزمون چیست و چه فرقی با

آن را کامًال با توان مفهوم هاي آموزشی است، نمیهاي شاگردان در جریان فعالیتگیري آموختهاگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه

الفعل را رات باي از تغییکند، بلکه فقط نمونهگیري نمیگیري یکی دانست. زیرا آزمون ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازهمفهوم اندازه

شود که در اختیار شاگردان قرار گیري محدودتر است و معموالً به سواالتی اطالق میمفهوم آزمون از مفهوم اندازه گیرد.اندازه می

  گیرد تا به آن پاسخ دهند.می

  

  ارزشیابی چیست؟

 گیري است، پس ارزشیابی چیست؟اگر به دست آوردن اطالعات اندازه  

 ایم. ولی هرگاه این نمره را تفسیرگیري کردهره بدهیم و این نمره را یادداشت کنیم، توانایی وي را اندازهرگاه به توانایی کسی نمه

شرفت ایم بلکه توانایی پیگیري را انجام ندادهها را با معیارهاي ویژه یا ضوابط معینی مقایسه کنیم دیگر عمل اندازهکنیم، یعنی آن

  ارزشیابی نوعی داوري در مورد فرد است براساس اطالعات معتبر. ایم.شاگردان را ارزشیابی کرده
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  .آموزشی هايفرآیندي منظم براي تعیین و تشخیص میزان پیشرفت شاگردان در رسیدن به هدف :رزشیابی پیشرفت تحصیلیا

  ارزشیابی باید بر طبق یک برنامه و روال منظم انجام گیرد. فرآیند منظم:

 هاي آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معنا نخواهد داشت.به هدفبدون توجه  هاي آموزشی:هدف

  گیري صرفاً کمی است.تر است. اندازهگیري جامعارزشیابی از اندازه

  

  ترس از ارزشیابی

 ترسند؟چرا بسیاري از شاگردان از ارزشیابی می  

 ارزشیابی، تنها براي صدور جواز عبور هاي نادرست ارزشیابی است.روشلت ترس از ارزشیابی بیشتر ناشی از عملکرد غلط معلمان و ع

زش و هدف آمو شاگردان از یک کالس به کالس دیگر نیست. بلکه باید کارآیی معلمان در امر تدریس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

وانند ها بتگردان است، به طریقی که همه آنپرورش تنها انتقال معلومات و حقایق علمی نیست بلکه برآوردن نیازهاي همه جانبه شا

  استعداد و توانایی خود را از بالقوه به بالفعل درآورند.

  

  هدف ارزشیابی

گیري براي انجام هاي علمی شاگردان و تصمیماي براي شناخت توانایی و زمینهارزشیابی به عنوان وسیله .1

دهند که ها اطالعات و شواهدي در اختیار معلم قرار مینتایج این گونه ارزشیابی :هاي بعدي آموزشیدادن فعالیت

تري اتخاذ کند و در صورت عدم تسلط، به ترمیم مطالب گذشته بپردازد. و در ها تصمیمات آگاهانهتواند براساس آنمی

 ادهبرنامه جدید آم و شاگردان را براي یادگیري صورت تسلط شاگردان به محتوا، مراحل بعدي تدریس را طراحی کند

  سازد.
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اگر چه در شروع فعالیت  :هاي آموزشی در فرآیند تدریساي براي شناساندن هدفرزشیابی به عنوان وسیلها .2

هاي هاي آموزشی براي شاگردان مشخص باشد، اما ارزشیابی  با آگاه ساختن شاگردان از هدفباید هدفآموزشی می

  ها و امکان مطالعه بهتر و بیشتر را فراهم کند.سازي در آنرفتاري هر یک از مواد آموزشی، هدایت یادگیري و زمینه 

ارزشیابی کیفیت تالش شاگردان و روش  :هاي آموزشیاي براي بهبود و اصالح فعالیترزشیابی به عنوان وسیلها .3

گردان در بسیاري از موارد عدم موفقیت شا دهد.تدریس معلم و میزان مهارت وي را در این زمینه مورد ارزیابی قرار می

دهد که همواره در صدد اصالح و تحلیل نتایج ارزشیابی به معلم فرصت می معلول روش تدریس نامطلوب معلم است.

  شاگردان و محتواي آموزشی هماهنگ سازد.بهبود روش تدریس خود برآید و آن را با نیازها و عالیق 

تحلیل ارزشیابی به  :هان و ترمیم آناي براي شناخت نارسایهاي آموزشی شاگردارزشیابی به عنوان وسیلها .4

ونه اند و چگاند و چه مفاهیمی را نیاموختهویژه ارزشیابی تکوینی نشان خواهد داد که شاگردان چه مطالبی را فرا گرفته

  توان آنان را براي جبران چنین کمبودهایی یاري کرد.می

ارزشیابی باید  :سب عادات صحیح آموزشی در شاگرداناي براي ایجاد رغبت و کرزشیابی به عنوان وسیلها .5

شاگردان را با میزان کار و فعالیتشان آشنا سازد، علت و میزان پیشرفت یا عقب ماندگی آنان را مشخص سازد و در آنان 

  رغبت و انگیزه تالش و فعالیت بیشتر به وجود آورد.

یکی از وظایف ارزشیابی، سنجیدن میزان توانایی شاگردان براي  :تقاي شاگردانرزشیابی به عنوان عاملی براي ارا .6

ر هاي ذکي هدفبقیههاي آموزشی مدارس، . متاسفانه در فرآیند فعالیتي دیگر استارتقاي آنان از یک مرحله به مرحله

  کنند.ور میشود و معلمان یگانه هدف ارزشیابی را نمره دادن و ارتقاي شاگردان تصشده فراموش می

  

  اهمیت و ضرورت ارزشیابی

 (به دست آوردن اطالعات در سه مقوله): از نظر معلم .1

ها، مواد و وسایل آموزشی و عناصر دیگر ها، محتوا، روشالف) اشکاالت و نواقص موجود در طرح آموزشی را از دیدگاه هدف

  دهد.در اختیار معلم قرار می

  کند.هاي بعدي مشخص میآمادگی آنان را براي آموزشب) میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و 
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  هد.دگیري پیشرفت تحصیلی شاگردان به کار رفته است، نشان میتدریس و کفایت ابزارهایی راکه در اندازه آییرج) کا

  چنانچه ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد. از نظر شاگرد: .2

یادگیري و همچنین آگاهی از پیشرفت تحصیلی آنان انگیزه بسیار الف) ارزشیابی براي جلب دقت و تالش شاگردان براي 

  موثري است.

  پی خواهند برد.هاي مثبت و منفی خود در یادگیري ي ارزشیابی، به جنبهب) شاگردان به وسیله

  ج) ارزشیابی مستمر سبب خواهد شد که مطالب آموزشی دائما مرور شود و از یاد نرود.

یم شود. مثالً تصمهاي مهم تعلیم و تربیت است رهنمون میشاگردان را به خودشناسی که یکی از هدفد) نتایج ارزشیابی 

  آگاهانه براي انتخاب رشته.

  

  انواع ارزشیابی

 ارزشیابی تشخیصی .1

 ارزشیابی تکوینی .2

 ارزشیابی پایانی .3

را که  هاییها و مهارتشاگردان تواناییبایست معلوم کند که آیا ، میمعلم قبل از تدریس هر مطلب آموزشی ارزشیابی تشخیصی:

  اند یا نه. به دست آوردن چنین اطالعاتی مستلزم ارزشیابی تشخیصی است.الزمه فراگیري مطالب جدید است، آموخته

  دو  هدف ارزشیابی تشخیصی:

 قرار دادن شاگردان در موقعیتی مناسب که بتوانند یادگیري مطالب تازه درسی را آغاز کنند. .1

 هاي آموزشیل مشکالت یادگیري آنان در راه رسیدن به هدفکشف عل .2

توان می ت.اس از لحاظ تاثیر گذاري در جریان آموزشیمعیار مناسبی براي تعیین بهترین نقطه شروع فعالیت تشخیصی ارزشیابی  

  تشخیص داد که شاگردان در یادگیري مطالب پیش نیاز درس تازه به چه مطالبی نیازمندند.
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ار هاي علمی شاگردان در شروع ککار آسانی نیست؛ زیرا اگر ارزشیابی تشخیصی براي اطالع از سطح آگاهی تفکیک انواع ارزشیابی

یري اما اگر ارزشیابی تشخیصی براي شناسایی مشکالت یادگ د متکی بر نتایج ارزشیابی پایانی باشد.انتوآموزشی انجام شود عمدتاً می

ی، خود یعنی در بعضی مواقع ارزشیابی پایانی و تکوین تایج ارزشیابی تکوینی متکی باشد.د بر نانتومیشاگردان در حین آموزش باشد، 

  توانند نقش ارزشیابی تشخیصی را ایفا کنند.می

هاي آموزشی هنوز جریان دارد و یادگیري شاگردان در آید که فعالیتارزشیابی تکوینی زمانی به اجرا در می: ارزشیابی تکوینی

یري گوظایف ارزشیابی تکوینی تنها به اندازه نامند.اي نیز میارزشیابی تکوینی را ارزشیابی مرحله گیري است.حال تکوین یا شکل

شود. بلکه سبب اطالع به موقع شاگرد و معلم از چگونگی و نوع پیشرفت تحصیلی شاگردان در مراحل مختلف تدریس ختم نمی

  شود.هایشان میاشکال

  ارزشیابی تکوینیموارد استفاده از 

یرد و گصورت می "ايمرحله"به این معنی که آموختن مطلب یک موضوع درسی به صورت : در یادگیريالف) گام به گام پیشرفتن 

  شود.یادگیري واحدهاي قبلی براي یادگیري کامل واحدهاي بعدي ضروري می

تري سبمناخود را اصالح یا روش تدریس تدریس ارزشیابی، روش هاي این نوع تواند با توجه به یافتهب) اصالح روش تدریس: معلم می

  انتخاب کند.

اظر به پذیرد و معموالً نارزشیابی پایانی یا ارزشیابی تراکمی در پایان یک ترم یا یک سال تحصیلی انجام می: ارزشیابی پایانی

  هاي نهایی آموزشی است.ارزشیابی هدف

  انواع ارزشیابی بر حسب نحوه اجرا

  شود:تقسیم میارزشیابی به دو دسته کلی انواع 

 هاي شفاهی و عملیارزشیابی انفرادي : اکثراً آزمون 

 ارزشیابی گروهی 
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  نواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایجا

 ها براساس مالك و معیار مطلقآزمون :ارزشیابی معیاري  

یش تعیین شده تفسیر کنیم، به آن ارزشیابی معیاري یا ارزشیابی گر عملکرد فرد را در یک آزمون در مقایسه با نوعی معیار از پا

  هاي پایانی این چنین هستند.بیشتر ارزشیابی گویند.مالکی می

 مالك و معیار نسبی: ارزشیابی هنجاري  

ا سنجند بلکه عملکرد او را برزشیابی هنجاري عملکرد یا پیشرفت شاگرد را با هدف آموزشی یا معیاري از پیش تعیین شده نمیا

ه به دست هایی کنمرهدراین نوع ارزشیابی معیار مطرح نیست، بلکه شاگردان به ترتیب  کنند.مقایسه میعملکرد گروهی از شاگردان 

هدف عمده این است که تعیین کنیم فراگیر نسبت به شاگردان دیگر چه وضعی  شوند.ردیف می - ز نمره زیاد به نمره کما -اند آورده

  هنجاري هستند.هاي ورودي دانشگاه معموالً از نوع آزمون دارد.

  


