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کافمن و هرمن (فعالیت هاي آموزشی هر کشوري را می توان سرمایه گذاري یک نسل براي نسل دیگر دانست  

به عبارت دیگر هدف  فعالیت هاي آموزشی  . توسعه انسانی استهدف اصلی این سرمایه گذاري ، ) 1374، 

عالوه بر آن به طور کلی ، آموزش وسیله اي براي شناسایی .رشد آگاهی و توانایی هاي بالقوه انسان است 

بازرگان ، . (مسائل اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی جامعه و پی بردن به راه حل هاي مناسب براي آن هاست 

، آموزش و پرورش را موظف می کند تغییر جامعه از عصر صنعتی به عصر اطالعات از طرف دیگر، )  1391

توانایی دست یابی به اطالعات ، تجزیه و تحلیل ، تفسیر و استفاده از آن ها براي تصمیم که فراگیران را به 

به  د تا مجهز سازدانش و مهارت هاي نوین به  تبا این تحوال شدن  همگامبه منظور گیري و حل مسئله ، 

براي اینکه دانش آموزان بتوانند این مهارت ها را کسب کنند الزم است  . تبدیل شوند العمر گانی مادامیادگیرند

برنامه و روش هاي نوین آموزش و شیوه هاي سنجش و ارزشیابی از عملکرد آنان مناسب با پیشرفت هاي 

  .علمی و فناوري تغییر یابد

ارزشیابی به عنوان بخش ،  برنامه درس ملیبا توجه به اصول حاکم بر ارزش یابی تحصیلی و تربیتی بر اساس 

 –این ارزشیابی به منظوراصالح و بهبود فرایند یاددهی . یادگیري می باشد  –جدایی ناپذیري از فرایند یاددهی 

در رسیدن به هدف هاي آموزشی مورد نظر ،  به منظور پی بردن به میزان موفقیت فراگیرانپس . ي استیادگیر

باید توانایی هر فرد  فراگیر در جریان  آموزش و همچنین در پایان آموزش مورد نظر ارزیابی شده وسطح 

از این رو معلم آگاه براي این تصمیم گیري  از  .موفقیت آنها در رسیدن به هدف هاي تعیین شده مشخص گردد

با ارائه شواهد ات در فرایند آموزش استفاده می نماید تا راي جمع آوري اطالعروش ها و ابزارهاي  مختلف ب

داشته و در باره چگونگی یادگیري و جبران رفع کاستی ها و  قضاوتی منعطف و مستمرمتنوع و کافی بتواند 

 ت انسانیشان و کرامبا توجه به  حیات طیبهبراي دستیابی به مراتبی از دست یابی به سطوح باالتر شایستگی 

توصیفی به دلیل  –بنابراین تغییر رویکرد، از ارشیابی کمی به کیفی . ر را انجام دهدثدانش آموزان اقدام مو

اندازه گیري هدف هاي سایر حوزه هاي شناختی مانند حوزه روانی حرکتی ، عاطفی و تمامی هدف هاي حوزه 

   .می رسد  ضروري به نظرشناختی 

  

  

  

  

  مقدمه  
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 جمع آوري  ، تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، :  به فرآیند نظام دار براي :یابیارزش

ها و معیارهايبراساس مالك

هاي فرایند منظم جمع آوري اطالعات به منظور بررسی، داوري و قضاوت در مورد تالش :ارزش یابی پیشرفت تحصیلی

هاي معینهاي معلم براساس مالكفعالیت آموزان ویادگیري دانش

تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند براي شناخت دقیق و  -اي از ارزش یابی تحصیلی شیوه :ارزش یابی توصیفی

هاي مناسبهمه جانبه ي فراگیران در ابعاد مختلف یادگیري، با استفاده از ابزارها و روش

یادگیري به طور پیوسته و مداوم براي شناسایی و  -رزش یابی است که در طول فرایند یاددهینوعی از ا :ارزش یابی تکوینی

. گیردها و شناسایی و رفع ضعف ها، موانع و مشکالت یادگیري فراگیران صورت میتقویت قوت

 از طریق جمع بندي و تربیتی در پایان نوبت و یا سال تحصیلی  -به منظور تشخیص تحقق اهداف آموزشی :ابی پایانییارزش

پذیرد و نتایج آن به شکل توصیفی گزارش میهاي تکوینی وسایر اطالعات به دست آمده، صورت میتحلیل نتایج ارزش یابی

.شود

 توصیفی   -نمایه اي از فرایند اجراي ارزشیابی کیفی

شناخت انتظارات 

آموزشی و نشانه 

هاي تحقق آن ها

جمع آوري 

اطالعات 

تحلیل وتفسیر

اطالعات، داوري 

تصمیم گیري بازخورد

رویکرد

ابزارها

نگهداري  

و سازمان 

دهی 

پوشه 

کار

دفتر 

فرایند

فرایندي

راهنماي معلم

کتاب درسی  

راهنماي برنامه  

درسی

اصالح و بهبود تدریس و  

وسایل و ابزار هاي  

آموزشی  

طراحی و ارائه تکالیف  

ترمیمی

طراحی و اجراي مداخله  

)ارجاع به مراجع:مثال(ها 

تصمیم گیري در باره  

ارتقاي یا تکرار پایه ي 

دانش اموزان  

عاریفت
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 توصیفی ابزارهاي جمع آوري اطالعات در ارزشیابی:

  

  

  

  

  

 ابزارهاي 

تکالیف

آزمون هاي 

عملکردي

مداد کاغذي
پرسش هاي پی گیرخودسنجی

همسال سنجی

ثبت  

مشاهدات  

سنجش والدین

فهرست وارسی

واقعه نگاري
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انواع 

تکالیف 

درسی
بر اساس تعداد 

مخاطبان

بر اساس 

 هدف

عمومی

انفرادي

گروهی

تمرینی

آماده سازي

بسطی امتدادي

ترمیمی

خالقیتی 

  

تمرینی

 غیرتخیلی ، غیرخالق ، تکراري و خسته کننده

 تثبیت یادگیري

قدیمی ترین و با سابقه ترین  

 تقویت مهارت ها و دانش هاي کسب شده

 خط کشیدن زیر مطالب  

 عالمت گذاري و حاشیه نویسی  

 بازنگري مطالب  

 رونویسی  

بازنویسی برخی مطالب  

 پاسخ دادن به پرسش هاي طرح شده

انواع تکلیف
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آمادگی  

 وادار کردن دانش آموزان به کسب زمینه  «هدف غایی از ارائه ي این نوع تکالیف : پروفسور دویل باربر

  .روز بعد استمناسب اطالعاتی جهت آماده شدن براي دروس و مباحثه هاي 

مطالعه ي خارج از کتب درسی  

جمع آوري مطالب و مواد قبل از کنفرانس در کالس درس  

حفظ کردن  

از رو خواندن  

 از قبل خواندن دروس  

تکالیف بسطی و امتدادي  

 سوق دادن دانش آموزبه فراسوي کارها و فعالیت هاي کالسی

یادگیري ایده ها و مهارت ها در موقعیت هاي جدید  

 کتابی در مورد خیام بخوانند و خالصه ي آن را در کالس ارائه دهند .  

معلم مقاله اي بدهد و از شاگردان بخواهد آن را بخوانند و خالصه کنند.  

  یا فرم هاي مخصوصی براي کودکان دبستانی تهیه کند و از آنان بخواهد هنگام دیدن تلویزیون ، فرم ها را

  . صحبت کنند  تکمیل و در کالس درباره ي آن

 ویسیدبنبه مدت یک هفته فرصت دارید اطالعاتی که درباره ي کسر ها و چهار عمل اصلی آن آموخته را .  

به کمک مادرت یک روزنامه دیواري تهیه کن.   

 از آهن ربا چه استفاده هایی می شود.  

 خفاش را با جغد مقایسه کن.  

ساعت انجام فعالیتها یت را اندازه بگیر و بنویس.

تکلیف خالقیتی  

 وقتی دانش آموز مفاهیم و مهارت هاي کسب شده در کالس درس را « : پروفسور فویل وبیلی عقیده دارد

  ». با هم ترکیب کند و در یک راه یا راه هاي جدید و متفاوت به کار بندد ، تکلیف خالقیتی انجام داده است 

در شاگردان پرورش می دهد  ، قدرت خالقیت ، ابتکار شخصی ، تخیل و خودراهبري را.

 تکالیف خالقیتیانواع :   

 کتبی یا شفاهی  

انجام دادن کاري  
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 براي مثال ، ساختن مدل یک مزرعه با چوب هاي بستنی  

 حل مسئله اي خاص  

نوشتن داستان  

تکمیل کردن داستان ها و نوشته هاي ناقص  

توصیف احساسات  

دیدنقاشی کردن داستان ها و رویاها و ایده ها ي ج  

 تولید طرح هاي جدید با رنگ ها و خطوط  

 غیر از استفاده هاي رایج(استفاده هاي دیگر از اشیاي و وسایل خود(  

چه شکلی درست  ،به نظر شما اگر تعداد زاویه ها، نوع آنها و تعداد اضالع یک متوازي االضالع تغییر کند

  . دلیل خود را بنویسید؟می شود

 تکالیف عمومی  

 مخاطب همه ي دانش آموزان هستند.  

 بر اساس اهداف مهم درس و توانایی هاي همه ي شاگردان طراحی می شود.  

 مفاهیم ، اطالعات و اهداف فردي در قالب این تکالیف داده می شود.  

حجم آن ها نیز زیاد نباشد.

زان آن را کسل کننده تلقی مواگر در انتخاب و ارائه ي این نوع تکالیف بی دقتی شود ، ممکن است دانش آ

.کنند

تکالیف گروهی  

  از راهکارهاي پیشرفت آموزشی درکشورهاي توسعه یافته است

  تفکر جمعی و مشارکت افراد در ساختار یک گروه کاري دست آورده مهمی در دهه هاي اخیر است•

  ضروریات تدریس در کالس هاي پویا و فعال، تشکیل گروه کاري دانش آموزان است . •

پذیرفتن این فرض، توجه به تکالیف گروهی ، به صورت پروژه هاي تحقیقی، بیش از پیش احساس می گردد  با•

.

تکالیف انفرادي  

 شناسایی تفاوت هاي فردي  

ایجاد وضعیتی براي بروز خالقیت ها و نوآوري هاي  

 و تبدیل توانایی هاي بالقوه به توانایی هاي بالفعل» شدن « یعنی فرآیند  
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 ترمیمیتکالیف  

 بین بسطی و تمرینی قرار دارد.  

ناظر بر ضعف ها و قوت ها است.  

 در فرایند کار آموزگار، اطالعاتی بدست  می آورد.  

 رفع ضعفهاي یادگیري و توسعه قوت

 مختلف تحصیلی دارد آزمون عملکردي آزمون بسیار معتبري است که تاکید بر فرایندهاي یادگیري فراگیر در سطوح.  

 کسب مهارت دربه کار بردن شناخت هاست .  

باید بتوانند کاري انجام دهند یا دانش کسب شده را در شرایط واقعی یا نسبتا واقعی به کار گیرند.  

 به عبارت دیگر تنها دانستن یک موضوع کافی نیست و توانستن و بکار بستن آن نیز الزم است.  

  

  تاکید بر کاربست  

 تاکید برسنجش مستقیم  

استفاده از وسایل واقعی  

تشویق به تفکر باز

 

  

کتبی از نوع آزمونهاي عملکردي  

. مراحل حل یک مسئله را بنویسد - داستان کوتاهی را بنویسد -نقشه اي را رسم کند  - .گزارشی را ارائه دهد

  .بر اساس آن نموداري رسم کند اطالعاتی جمع آوري کند و

 شناساییاز نوع آزمون عملکرد  

در یک قطعه شعر . بر روي نقشه ها رودها و دریا چه ها را شناسایی کند  -.غلط هاي امالیی یک متن را پیدا کند

  .کندرا مشخص ...... یا نثر صفت وموصوف  ها ،فعل ها و فاعل  ها ،قافیه و ردیف ها  

 نمونه کار از نوع آزمونهاي عملکردي  

  -.اطالعاتی جمع آوري کند – .متنی را ترجمه کند ، به نثر امروزي بنویسد -.مکعبی را با ابعاد مختلف بسازد 

آزمون هاي عملکردي

عملکردي آزمون ویژگی هاي 

آزمون هاي عملکرديانواع 
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  را.... و  ها گروهی از سنگ ها و برگ –.روزنامه دیواري تهیه کند  – .در جدولی خالصه و طبقه بندي کند

    .و طبقه بندي کند گرد آوري 

درموقعیت هاي شبیه سازي شده از نوع  آزمون عملکردي  

نامه اي را بنویسد و در پاکت قرار دهد و مقررات ارسال نامه عمال اجرا کند  اینکه مثل.  

 نقشی را در زمینه هاي مختلف درسی بازي کند.  

 در کالس یا در آزمایشگاه با وسیله خاصی مدار الکتریکی

  

   

 باید داراي مراحل زیر باشدطراحی آزمون :  

 تعریف هدف آموزشی مورد نظر براي سنجیدن؛ در زمینه هدف معلم باید به این نکات توجه داشته باشد

که اوال دانش پیش نیاز هدف را مشخص کرده باشد، ثانیا هدف مورد نظر در حوزه ي کاربرد و مهارت 

  .باشد 

فعالیت متناسب با هدف مذکور مشخص شود.  

الزم است تعیین گردد مواد و وسایلی که براي اجراي آزمون.  

روش ارزشیابی از نتیجه و فرایند مشخص شود.  

آزمون عملکردي شناسایی فارسی:مثال  

شناخت کلمات مترادف:هدف  

کاغذ - مداد:وسایل  

دستور کار:  

فرزندگلم متن را بادقت بخوان وبه جاي کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است از کلمات زیر استفاده کن و متن را 

  .دوباره بنویس

ه هایی    -محافظت - دوست - نابود نشوند - حیوانات - قشنگ است - مواظب - به گوش می رسد - باد -پهناور - شروعقص  

  سکوت و   گاه نیز غرش و زوزه ي جانوران.صداي آرام نسیم در همه جاي جنگل شنیده می شود .جنگل،وسیع و زیباست

  .آرامش جنگل را می شکند

 دیگرنتوانیم داستان  شاید  نکنیم  اگر از جنگل مواظبت. مراقب باشیم که درختان از بین نروندکنیم و   حفظباید جنگل ها را

  . هایی بخوانیم که به این صورت آغاز می شوند

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي  

تاریخ: ........................................... نام و نام خانوادگی دانش آموز :............................  

یک آزمون عملکردي طراحی می شود؟ چگونه
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فردي: شیوه ي اجرا ¨دقیقه  30: ریاضی پایه چهارم مدت زمان آزمون : موضوع  

محاسبه مساحت ومهارت در جلد کردن: هدف کلی  

متر پارچه اي ، مداد ، کاغذ رنگی ،چسب شیشه اي ، قیچی ، جلد: وسایل مورد نیاز  

شرح فعالیت:  

سانتی متر به طرف داخل تا شود  5ه از کاغذ رنگی جلد کنید به گونه اي که از هر طرف کتاب بخوانیم خود را با استفاد.  

فعالیت خود را به ترتیب زیر انجام دهید  

 مساحت کتاب بخوانیم را اندازه گیري کنید و محاسبات خود را در این قسمت بنویسید ) الف.  

 با توجه به انتظارات جدول زیر کتاب را جلد کنید ) ب.  

 چک لیست ( فهرست وارسی: (  

مشاهده نشد           . نشانه ها و انتظارات مشاهده شد.  

1  -  اندازه گیري طول و عرض کتاب با دقّت انجام شده است.  

2  - محاسبات کامل و صحیح است.  

3  - اندازه گیري جلد به درستی انجام شده است.  

4  -  کتاب صاف و مرتّب جلد شده است.  

5  - ف و منظم انجام شده است برش ها صا.  

در این قسمت بازخورد خودمان را می نویسیم:(ارائه ي بازخورد.(

  

  

  

  

  

جمع آوري اطالعات و سازماندهی آنها  

مقایسه کردن پدیدیه ها و اشیا و مباحث  

و ،پدیده ها و مفاهیم طبقه بندي کردن اشیا  

 حل مسایل با استفاده از اطالعات موجود  

 طراحی سوال و مسئله  

 تولید یک مسئله  

 طراحی یک نمودارو نقشه  

 اجراي یک نمایش  

  :بازخورد معلم

:موضوعاتی که می توان براي آن ها آزمون عملکردي طراحی کرد
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نوشتن داستان ،شعر،یا گزارش  

 تولید یک اثر مشابه مانند نوشتن قصه  

  خالصه کردن  

 تهیه یک وسیله آزمایش  

 یک روش یا یک وسیله بررسی کاربرد هاي مختلف  

 پیش بینی نتایج یک وموضوع یا یک عناصر و اجزاي آن  

 آزمودن یک فرضیه  

ریاضی -آزمون عملکردي نمونه ي کار  

آموزش محیط : هدف  

چسب مایع -کاغذ –مداد  -تعدادي چوب کبریت:وسایل  

 مثال:  

 کاغذ یک مربع،یک مستطیل و یک فرزند گلم با استفاده از چوب کبریت هایی که در اختیار داري بر روي

  .مثلث بچسبان سپس محیط هر کدام را زیر آن بنویس

سانتیمتر است4طول هرچوب کبریت : تذکر.  

                                                
             

  

بایستی به روش فرایندي و تکوینی باشد.   

 در جریان یادگیري از یک هدف آموزشی  

بصورت آزمونک تهیه و طراحی گردد.  

فقط سطح حافظه را نسنجد.  

 کمتر استفاده شود  )نام ببیرید  -تعریف کنید –فهرست کنید -شرح دهید–مثال بزنید ( از افعال.  

 و شباهت را بیان کنید   تفاوت –ارزیابی کنید  –پیش بینی کنید  -دلیل بیاورید -طبقه بندي کنید(از افعال (

  .بیشتر استفاده شود 

 مدادي کاغذيسواالت آزمون نمونه :  

گل هاي را از نظر نوع استفاده در زندگی خودتان طبقه بندي کنید.  

اگر میزان بارندگی در یک منطقه کاهش یابد یا نصف شود پیش بینی کنید چه خواهد شد  دلیل بیاورید.   

مقایسه کنید ک پروانه را با یک گنجشکی.   

آزمون مداد کاغذي 
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لیا بیاور و بهترین راه براي رسیدن به یک شهر از روي نقشه جغرافی از چه راه زمینی به آنجا می روي د

  .کن  برا انتخا

تاثیر وجود عنکبوت و ملخ را در مزرعه بر زندگی یک کشاورز  توضیح دهید.   

 چه پیشنهادي به او می دهیداگر بخواهید یک کشاورز را راهنمایی کنید گندم بیشتري برداشت کند .  

  

  

طراحی فعالیتی توسط آموزگار و انجام در منزل :آزمون در خانه    

در این روش دانش آموز باید منبع یا منابع درسی خود را حین برگزاري آزمون همراه  :آزمون کتاب باز

  . داشته باشد و براي پاسخگویی به سواالت به آنها مراجعه کند

 به صورت گروهی پاسخ می دهند هدف هم فکري و هم افزایی فکري و یادگیري بیشتر  :آزمون گروهی

.است

نکته در آزمون هاي از نوع دیگر

از پرسش هاي باز پایان و باز پاسخ استفاده شود.  

 معموال یک راه حل درست دارد : باز پایان.  

تباز پاسخ چندین راه حل دارد براي تحریک اندیشه و فکر مناسب اس.  

 مثال:  

طول یک خط کش را با پنج خط کش اندازه بگیرد.  

 با رسم شکل (؟چگونه می توان یک لوزي را به دو قسمت مساوي تقسیم کرد(  

 ؟اگر بخواهی جمع اعدادکسري را به مادرت آموزش دهی از چه وسایلی استفاده می کنی  

 ؟وان کلمات زیر را طبقه بندي کرد ریق می تطبه چند

  

 

1- هاي پرسشی چه، چگونه، ها معموالً با کلمهاینگونه پرسش: ها و حقایقپرسش هاي مربوط به واقعیت

درك  ها در صدد بدست آوردن اطالعات از میزان دانش و شوند و معلم در این پرسشچرا و کجا مطرح می

بارد؟ چرا این جمله کوه البرز چیست؟ چگونه باران میبلندترین قله رشته : آموزان است، مثالً و فهم دانش

  ؟ردگوییم؟ اعداد اعشاري چیست؟ ستاره با سیاره چه تفاوتی دارا خبري می

آزمون ها و پرسش از نوع دیگر 

پرسش هاي پی گیر
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2- شود که معلم قصد دارد بحث را گسترش بدهد و میزان درك و زمانی مطرح می: هاي روشنگرپرسش

توانی راجع به تغییرات آیا می: آموزان را در مورد ابعاد مختلف یک موضوع بررسی کند، مثلفهم دانش

پرسش -3ري دارد؟ فصول اطالعات بیشتري بدهی؟ آلودگی هوا چه عوارضی دارد؟ لبنیات چه فواید دیگ

آموزان بخواهد که براي ایده خود دلیل شود که معلم قصد دارد از دانشزمانی مطرح می: هاي چرایی

  چرا. بیاورند

4- شوند که معلم در نظر دارد بین یک یا چند روش یا نظر یکی را زمانی مطرح می: گرهاي گزینشپرسش

از این راه کدام راه رفع آلودگی هوا مؤثرتر است؟ کدامیک به نظر شما: که بهترین است انتخاب کند، مانند

استفاده از کدامیک از . ها را انتخاب کنیمو مؤثر است؟ اینکه از چند راه حل یک کار یکی از راه ها علمیحل

  گروه مواد غذایی براي جلوگیري از چاقی مؤثرتر است

 5- آموز خواهد راه جدیدتري را جلوي پاي دانشمیشوند که معلم زمانی مطرح می: گرهاي هدایتپرسش

         چرا به قورباغه دوزیست: مانند. اش را در خصوص مسئله مطرح کندآموز نظر و ایدهبگذارد که دانش

  ؟افتدهاي باغچه را در بیاوریم چه اتفاقی براي گیاهان آن میگوییم؟ اگر کرممی

 6 - آموزان را به فکر وادار کند تا نتایج شوند که معلم بخواهد دانشزمانی مطرح می: ايهاي فرضیهپرسش

اگر مخرج یک کسر دو برابر شود چه تغییري در صورت : بینی کند یا حدس بزنند، مثالً یک واقعه را پیش

افتد؟ ب را زیاد کنیم چه اتفاقی میکسر رخ خواهد داد؟ اگر در آزمایش میزان درجه حرارت را کم و آ

  

 در طی یک دوره خاص انجام می گیرد  

 هدفش ارزیابی کلی عملکرد دانش آموز است.  

 در ارزش یابی فرایند ي  کاربردي ندارد مگر در موارد محدود که معلم تشخیص می دهد مثال ارزیابی

.دانش آموزي که فاقد کار پوشه است 

  

  

به همین دلیل آشنایی با . یکی از مهارتهاي مهم معلم عالقه مند به اجراي ارزشیابی توصیفی است مشاهده

  .اهمیت داردابزارهاي ثبت مشاهده به همان اندازه 

 فرق مشاهده با دیدن  

می گویند هدیده دقیق و هدفمند هر پدیده و ریداد را مشاهد.  

فهرست کردن مفاهیم، مهارتها، فرایندها و یا نگرشهاي ویژه اي که شما در نظر : از است  مشاهده عبارت

) يا همجموع(آزمون هاي مدادي کاغذي تراکمی 

ابزار هاي ثبت مشاهده 
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.دارید حضور یا عدم حضور آن را ثبت کنید

  

  

 لیست ابتدا هدف آموزشی خود را مشخص نماید سپس تالش کنید تا نشانه هاي تحقق هر براي تهیه چک

  .این نشانه ها همان گویه هاي یک چک لیست هستند. هدف یا انتظار آموزشی را فهرست نماید

چک لیستهایی که تهیه می کنید ساده و محدود باشد.  

به این گونه است که در ستون اول نام دانش  اگر می خواهید براي تمامی کالس اجرا کنید، شکل ساده آن

آموز کالس را بنویسید و گویه هاي چک لیست را در سطر قرار دهید، به این صورت با یک برگ، چک 

  .لیستی از تمامی دانش آموزان خواهید داشت

یست از تعداد بنابراین نیازي ن. تا آنجا که ممکن از چک لیستهایی استفاده کنید که به آن نیاز بیشتري دارید

منظور این است که تنها در مواردي که از روشهاي دیگر نمی توانید برا ي  .زیادي چک لیست استفاده کنید

ثبت شواهد پیشرفت و یادگیري دانش آموز استفاده کنید به ابزار چک لیست روي آورید؛ مثال براي جنبه 

  .بخشی از درس ریاضی ضرورتی ندارد  اما براي اهداف جزییِ. اجتماعی چک لیست کوتاه، مناسب است 

 گویه داشته باشد 12مقدار گویه هاي چک لیست را محدود کنید، حداکثر.  

گویه هاي چک لیست، ساده و قابل فهم باشد.  

- گویه هاي چک لیست را بر اساس نشانه هاي هر یک از انتظارات تهیه کنید.  

-  کنید، براي درك دقیق تر از وضعیت دانش در صورتی که براي موضوعی از چک لیست استفاده می

  .آموز در طول سال دو یا سه بار چک لیستها را اجرا کنید تا از روند پیشرفت دانش آموز آگاه شوید

-  زمانی که دانش آموزان در کالس در حال فعالیتهاي یادگیري هستند، می توانید چک لیستها را اجرا

)نمونه در پیوست(.کنید

ابزار مناسبی براي ثبت وقایع و رویدادهایی است که گهگاه معلم در عرصه کالس و مدرسه مشاهده می نماید .  

 این رویدادها براي تصمیم گیري و داوریهاي بعدي منبع مفیدي هستند؛ لذا بر خالف چک لیستها این ابزار به

  .صورت منظم استفاده نمی شود

و بر حسب نام خانوادگی . که دفترچه اي با تعداد اوراق مناسب تهیه کنید  یکی از بهترین روشها این است

و به هر دانش آموز چند برگ اختصاص ) مانند دفترچه تلفن . ( دانش آموزان به شکل الفبایی تنظیم کنید

فهرست وارسی 

واقعه نگاري 
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اي مربوط به هر دانش آموز را در چند برگ اختصاصی در این شیوه به راحتی می توانید گزارشه. دهید

  .به آنها دست یابید  نید و در صورت نیاز، به راحتیثبت ک

بهتر است اطالعات ثبت شده در دسترس دیگران ، حتی والدین، نباشد.  

  هنگام تهیه گزارش، واقع بینانه توصیف کنید، توجه به ضعفها و یا قوتها به تنهایی تصویري یک سویه از

.دانش آموز به دست می دهد

  

ارزشیابی فرد از عملکرد و فعالیتهاي یادگیري خودش :خودسنجی عبارتست از  

 ارزشیابی دانش آموز از عملکرد و فعالیتهاي یادگیري همساالنش :همسال سنجی عبارتست از .

 هدف:  

همچنین خودآگاهی و افزایش حس . ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به یادگیري خود و همساالن است

  مراقبت از فرایند یادگیري 

تأثیر مثبت دارد پژوهشی نشان داده است که ترکیب خودسنجی با ارزشیابی معلم بر عملکرد یادگیرنده.

 همسال سنجی، رشد خودآگاهی دانش آموز را به دامنه هاي دیگر می کشاند؛ زیرا در هنگام داوري درباره

  .عملکرد دانش آموز دیگر، احساس مسئولیت خواهد کرد که داوري اش دقیق تر باشد

به یادگیري اش  خودسنجی و همسال سنجی را زمانی باید به کار برد که الزم است دانش آموز نسبت

  .خودآگاهی بیشتري پیدا کند

 براي ایجاد زمینه مناسب اجراي خودسنجی و همسال سنجی الزم است دانش آموزان از معیارها و

  .مالکهاي کار و فعالیت مورد ارزشیابی آگاهی داشته باشند

   این کار تجربه . بگیریددر صورت امکان می توانید از خود دانش آموزان در تهیه معیارها و مالکها کمک

  .مفیدي براي دانش آموزان خواهد بود و احساس مسئولیت آنها را گسترش می دهد

 در هنگام اجراي همسال سنجی تالش کنید شرایطی را فراهم کنید که دانش آموز احساس نماید در هنگام

عث می شود سو گیري در این با. ارزشیابی از کار دیگران در واقع خودش را مورد ارزشیابی قرار می دهد

کار دانش آموزان کاهش یابد، یعنی آنها باید احساس کنند همان گونه که دیگران را ارزشیابی می کنند 

  .خودشان نیز ارزشیابی می شوند

از نتایج این ارزشیابیها بیشتر در . سعی کنید از نتایج این ارزشیابیها در گزارش پایانی کمتر استفاده کنید

بهبود فرایند یادگیري استفاده کنید و در صورتی که براي گزارش پایانی از آنها استفاده می کنید با 

خود سنجی و همسال سنجی 
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  .ارزشیابیهاي خودتان ترکیب کنید

 اي دانش آموزان فراهم سازیدفرصت خود ارزشیابی را پیوسته بر.  

 به دانش آموزان بیاموزید که در ارزشیابی، از بازخورد توصیفی به جاي نمره یا رتبه استفاده کنند.  

  در بازخوردهاي توصیفی وضعیت پیشرفت دانش آموز توصیف شود؛ یعنی ضعفها و قوتها بیان شود و

.در صورت امکان رهنمودهایی نیز داده شود

  

 شیوه وارسی عملکرد خود و ارزیابی  

، تصحیح آزمون مدادي کاغذي  از میان کار هاي خود یکی را انتخاب کند  

 در باره آنچه یاد گرفتی از خود پرسش کنید می تواند به صورت مکتوب باشد: شیوه پرسش از خود.   

 شفاهی رد و بدل شودنظرات تاییدي و اصالحی به صورت : شیوه بحث و گفت و گو.   

 شیوه جمع بندي و خالصه نویسی آموخته ها  

 آنچه ازآموزش یک موضوع درسی آموخته خالصه و جمع بندي کند سپس نقاط قوت و ضعف آن را

  )دارد کارکرد دوگانه( نقشه مفهومی  –بررسی کند و داوري کند 

 شیوه گزارش دادن و نتایج خود سنجی و هم سال سنجی  

استفاده از  - استفاده از تصاویر –استفاده از فهرست وارسی ( ستفاده از توصیف کامل عملکرد شیوه  ا

  شیوه گزارش شفاهیجمالت ناقص  

  

شیوه گزارش دادن نتایج خودسنجی وهم سال سنجی از نمونه هایی

   نوشته ها را بلند و روان خواند         

 خوبی هاي گزارش من-----   

 من ضعف هاي تکلیف ------  

 مواردي که باید اصالح کنم ------  

 من یاد گرفتم -----  

 اما یاد بایدیاد بگیرم----  

ي خود سنجیشیوه ها
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 آن چه باید انجام دهم تا بهتر یاد بگیرم -------  

 دانش آموز عزیز لطفا نظر خور را در باره درس آینه بنویس هنگام نوشتن به این موارد توجه کن چیزهایی

مواردي دیگر که به ذهن ات می اد نگرفتی ،میزان تالش و کوشش ات را، و که یاد گرفتی ،چیزهایی که ی

.رسد

 حرف آخر در باره ابزارها

  سه اصل را باید بکار گرفت•

  اصل تناسب ابزار با هدف•

   .نشانه هاي تحقق نوشته شود سپس ابزار مشخص شود•

  اصل صرفه جویی•

خود سنجی ،همسال سنجی ،مشارکت در مدیریت (  .بعضی از ابزار ها کمک می کند در وقت صرفه جویی شود•

  )پوشه کار

  اصل تناسب با امکانات•

.در بعضی از مدارس امکان استفاده از بعضی از ابزار ها نیست•

ثبت مشاهدات

پوشه کار:  

 تربیتی و آموزشی: چند منظوره  

 مجموعه مستندات  

هدفش بایگانی نیست  وسیله اي براي رشد یادگیري  

ظ شوددر تهیه پوشه ي کار سه مرحله لحا :

 قبل از جمع آوري مواد براي پوشه  

 هنگام جمع آوري براي پوشه  

 هنگام ارزش یابی

  

  

نگهداري و سازماندهی اطالعات بدست آمده از ابزار : گام دوم 

پوشه کار 
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»وصیفی استت –شاه ابزار ارزش یابی کیفی » پوشه کار.  

 آموزان را در همه ي ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگهداري می نمایدهویت دانش.  

  که نقاشان، هنرمندان،  ، از لحاظ تاریخی عبارت بوده است از کیف چرمی)پورت فولیو(مفهوم پوشه کار

نویس و یا هاي پیشاند، نسخهکه معموالً با کار عملی سروکار داشته... ها و نویسها، فیلمنامهموزیسین

  . اندکردهنهایی اثر هنري خود را در آن قرار داده و با خود حمل می

آموز که در طی جریان اي از آثار دانشمجموعه: مفهوم پوشه کار در تعلیم و تربیت، عبارت است از

آموز، معلم و گاهی ق همکاري مشترك دانشتدریج از طرییادگیري و فرایند تدریس و در طول زمان، به

.شودگیرد و تکمیل میآموز، شکل میهاي دانشسایر همکالسی

  

  

  

فرایندها و فراورده هاي یادگیري دانش آموزان با روش هاي معمول ،قابل اندازه گیري نیستند .  

شاهد رشد و پیشرفت خود باشد  به دانش آموز امکان می دهد تا .  

فرصت شناخت و اصالح اشتباهات را به دانش آموز می دهد .  

خود ارتباط برقرار کند  به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته هاي قبلی و جدید .  

خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید.  

  ابزاري براي تعامل با همکالسی ها، معلمان و والدین است .  

فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد  ه کاردانش آموز از طریق ارائه پوش.  

قابلیت هاي وي را به درستی شناسایی و براي   ،با مرور پوشه کار دانش آموز   به معلم امکان می دهد تا

  . آموزش وي، برنامه ریزي نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دالیل مستند در مورد او قضاوت کند

 فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را   به والدین امکان می دهد تا در جریان روند آموزش

  .الی در هدایت تحصیلی او داشته باشندو فع بشناسند و نقش مثبت، سازنده

  زمانی که قرار است دانش آموز بخشی از کارهاي خود را براي نگهداري در پوشه انتخاب کند، این عمل به

  .وي فرصت تمرین براي تصمیم گیري هاي آگاهانه و قضاوت مسؤوالنه می دهد

  همین اقدام ،زمینه ي شادي .است   شادي انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی

.دانش آموزان را فراهم می گرداند  ،نشاط و سرزنده بودن

  

ضرورت استفاده از پوشه کار 
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یادگیرنده تنظیم می گردد هاي که براي نشان دادن موفقیت. پوشه کاري ازبهترین کارها    یعنی :اي فراورده

.     

 ه به منظور معرفی رشد پیشرفت دانش آموز به کار می رود ک  پوشه کاري ست :فرایندي.   

به انتخاب دانش آموز و معلم (در این پوشه کار ، منتخبی از کار هاي دانش آموز ،  :فرایندي  -اي فراورده (

  .پیشرفت او ، گرد آوري و گلچین می گردد ها و، رشد و به منظورارائه تصویري از موفقیت

  در واقع این نوع از پوشه کار مد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی می باشد.  

جزا و عناصر پوشه کار ا  

    پوشه     -1  

  جلد و مشخصات روي جلد -2

  فهرست محتوي  -3

  برگ شرح حال  -4 

  محتوي  -5  

  نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز  -6 

  نمون برگ ارزیابی معلم -7 

    نمون برگ ارزیابی والدین -8 

  نمون برگ پیشرفت -9

  نمون برگ ارزیابی مدیر  -10

مراحل تهیه پوشه کار  

 سازماندهی و برنامه ریزي  :مرحله اول  

   مرحله جمع آوري و انتخاب شواهد :مرحله دوم.   

  مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد  :مرحله سوم.

  

 سازماندهی و برنامه ریزي:  

انواع پوشه کار
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می آموزان ، فعالیت زیر را انجام معلم، براي تولید پوشه کاري مفید و مؤثر در هدایت تالش ها و پیشرفت هاي دانش 

  :دهد

 1- می نماید  هدف هاي هر درس را بیان.

مثال :

ما و اطراف ما « : درس اول علوم پایه اول یعنی درس«  

کودکان باید          :  اهداف درس:  

 از حواس خود در شناسایی محیط اطراف استفاده کنند.  

 اجسام را از نظر شکل ظاهر ، صدا ، بو ، مزه ، رنگ و ویژگی هاي ظاهري مقایسه و طبقه بندي کنند.  

 با عوامل مؤثر در آسیب رساندن به این حواس آشنا شوند .  

2 - موارد   آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر( .ردتعیین شواهدي که قرار است در پوشه کار قرار گی(

3 -  توسط معلم تهیه می    اهداف و مالك ها   این نمون برگ ها با توجه به.تهیه نمون برگ هاي ارزیابی

  .گردد

4-  با توجه به تعداد دروس ، پوشه کار به بخش ها و الیه هاي مورد نیاز تقسیم می گردد.  

5-  اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار توجیه دانش آموزان و.  

 6- می رساند    ها و سنجه هاي مورد انتظار براي هر نمونه کار را به اطالع دانش آموزانمالك.  

مرحله جمع آوري و انتخاب شواهد  

آثاري ) در مرحله اول ( کردهها و سنجه هایی که تعیین در مرحله جمع آوري شواهد، معلم با توجه به مالك

را که نمایانگر کوشش هاو پیشرفت هاي دانش آموزان در فرایند یادگیري است و بتواند به دانش آموز و 

اولیا در شناخت عملکرد و روند رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ و دالیل انتخاب ،بر روي شواهد ، انتخاب 

   .ثبت و سپس در پوشه کار ، نگهداري می نمایدو نظرات خود را روي هر یک از آن شواهد ،

مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد:  

 در این مرحله معلم با بررسی شواهد موجود در زمینه هر موضوع درسی در پوشه کار، و پیوند دادن آنها

به منظور ارائه راه حل و رهنمودهاي کیفی : ( موردي  1:به یکدیگر ،پازل پیشرفت دانش آموز را به شکل 

  )  .بعد از انتخاب هرنمونه کار دانش آموز ، در طول سال انجام می گیرد کتبی و شفاهیالزم ، به شکل 

ها و ها، نکات مثبت و همچنین کاستیموفقیت  اشاره به   به منظور تعیین وضعیت دانش آموز با( :  ادواري 

  )  .آموز و هم والدین ،حد اقل هر ماه یک بار انجام می گیرددانش  یادگیري و جهت اطالعهاي ضعف

فرم هایی  در  …هاي احتمالی و ها، ضعفها، توانمنديویژگی  اظهار نظر کلی در مورد  به منظور( : پایانی
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ترسیم و ) می گیرد  ، در پایان سال تحصیلی انجام) کارنامه ( تحت عنوان فرم پیشرفت و گزارش پیشرفت

  .می نماید    بازنگري

  

    

  

 پوشه کار، نام   در شیرازه.نام استان ، منطقه ، مدرسه ، سال تحصیلی و پایه تحصیلی نوشته شود

کارها ودسترسی سریع  خانوادگی و نام دانش آموز نوشته شود که این کارجهت نگهداري الفبایی کل پوشه

اول عالوه بر اسم دانش آموز با   ضمنا در پایه.   و آسان به آنها در قفسه مربوط،بسیار مهم می باشد

عنایت به اینکه دانش آموز هنوز قادر به خواندن نیست بهتر است عکس او نیز در شیرازه پوشه کار الصاق 

. گردد تا هنگام مشارکت ، با مشکلی روبرو نشود

  

  

 در پاسخ به این پرسش مهم باید  "چه موادي را باید در پوشه کار قرار داد؟": این پرسش مهمی است که

وجود دارد و آن این   کارگفت که یک راه و روش ساده براي تعیین مواد الزم براي قرار دادن در پوشه ي

ها روشن می از بررسی آن. ي درسی مراجعه شودمادهها در هر اهداف و نشانه هاي تحقق آناست که به 

محتواي پوشه کار . کار قرار گیرديتر مفید است که در پوشهشود که چه موادي براي این ماده درسی بیش

عالوه   باید مجموعه اي از نمونه کار هاي مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندي دانش آموز را شامل گردد که

نارسایی هاي یادگیري دانش آموز و نحوه ي رفع مشکالت و اصالحات   ،... گیري و دبر بازده عملکرد یا

  .آنها را نیز نشان دهد 

خود ارزیابی دانش آموز  نمون برگ  

کارهاي خود را در پوشه قرار می    زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می نماید و یا نمونه

  خود را بهبود می بخشد آگاهانه یا نا آگاهانه به  ضعیف  ، شواهد   کار  شهدهد، یا با کنترل محتواي پو

ارزیابی از کارخودمی پردازدوخود ارزیابی را ، که مهارت مهمی براي پیشرفت یادگیري است، فرا می گیرد 

 .  

نمون برگ ارزیابی معلم  

درج می   دانش آموز را  از روند پیشرفت) ماهانه( معلم در این نمون برگ ،نتیجه ارزشیابی هاي ادواري

  .نماید 

نمون برگ ارزیابی والدین  

مشخصات روي جلد پوشه کار

محتواي پوشه کار 
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 از آنجا که ارتباط نزدیک، مداوم و مستمر دانش آموز با والدین فرصتی مغتنم به شمار می رود ؛ لذا بایسته

پوشه کار .گردد فراهم  دانش آموز ،معلم و والدین   بین  زمینه اي براي هماهنگی و همکاري آگاهانه  است

یکی از این زمینه هاست که به والدین امکان می دهد تا از روند آموزش و یادگیري فرزندشان مطلع شوند ، 

. و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند 

  

نمون برگ پیشرفت تحصیلی  

تگی دارد که معلم باید با اتخاذ لم بستوسط مع  ارزش و اعتبار پوشه کار به سنجش صحیح و علمی آن

شیوه مناسب ضمن ایجاد شرایط خود ارزیابی براي دانش آموزان و ارزیابی والدین و همچنین با انجام 

ارزیابی هاي مرحله اي که از روش تحلیلی و مبتنی بر مالك ها و نشانگرهاي روشن استفاده می کند ، به 

.م مراحل قبلی اقدام نمایدز تمابا بهره گیري ا  ارزیابی کلی از پوشه

   

                                                             

 تحیل و اطالعات در ارزش یابی کیفی توصیفی  

فرایندي  

 پایانی  

موردي هر فعالیت ر شکل فرایندي آن ، به سبب تماس نزدیک با فعالیت دانش آموز و بر اساس بررسی د

یک ویژه ي یک دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان اطالعاتی به دست آمده از طریق مشاهده و وارسی 

   .عملکرد آنان ، تحلیل و تفسیر می گردد و درباره ي وضعیت دانش آموز داوري می شود

 مثالً وقتی معلم خطاهاي نوشتاري دانش آموزان را درس امالء مشخص می کند در واقع نوشته هاي او را

  . با نوشته ي درست مقایسه می کند 

 در . ابزارهاي گرداوري اطالعات به وسیله ي پوشه ي کار و احیاناً دفتر ثبت مشاهدات معلم عملی می گردد

م شده اطالعات مربوط به پیشرفت دانش آموز در هر درس پوشه ي کاري که یه صورت موضوعی تنظی

جداگانه گردآوري می گردند لذا تا حدودي در مرحله ي جمع آوري اطالعات ، نظم بخشی و طبقه بندي 

  . آماده ي تحلیل، تفسیر و داوري است  اطالعات هم انجام گرفته و اطالعات تا حد زیادي

 فعالیت هایی تحلیلی مورد نظر در الگوي ارزشیابی

 دانش آموزانمکرر و برجسته بررسی ضعف ها و خطا هاي  

تحلیل و تفسیر و داوري: گام سوم 
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 دانش آموزان قوت ها وتوانایی هاي بررسی  

 ضعف ها و قوت هاي دانش آموزان  دالیلبررسی  

 در فرایند خطا هاي پیش آمده بررسی

 راباید پاسخ دادبراي پی بردن به خطا و منبع خطا پرسش هاي زیر:

 آیا دانش آموز در خواندن موضوع یا مسئله مشکل دارد؟  

 آیا در فهم مسئله یا پرسش و تلکیف مشکل دارد:

  این مسئله از تو چه می خواد ؟ در این خصوص چه باید بکنی ؟  نظرت در باره این مسئله چیست ؟ •

 آیا دانش آموز براي انجام فعالیت یا حل مسئله مسیر درستی را انتخاب کرده است؟  

  براي یافتن پاسخ چه کاري می کنید؟  

    چه روشی را براي حل مسئله یا انجام فعالیت به کار می گیرید ؟  

 آیا راهی و کاري به نظرتان می رسد؟  

؟    آیا فرایند حل مسئله را به درستی دنبال می کند  

 چه تالشی کرده اید و چه گام هایی برداشته اید؟  

   ؟   ) نمودار ،ابزار ها ،جدول (از چه روشی هایی استفاده کرده اید  

چه اطالعاتی جمع آوري کرده اید؟  

؟    چیستدالیل درست بودن پاسخ  یا راه حل ( آیادانش آموزمی تواند نتیجه و پاسخ درست مسئله را بیان کند؟

راه حل یا روش دیگري براي حل مسئله یا اجزاي فعالیت وجود دارد ؟ آیا  

  

                                      

در پایان یک دوره ي آموزشی                                  بهبود اصالح یادگیري  : هدف       

 مقایسه عملکرد دانش آموز با عملکرد مورد نظر و اظهار نظر کردن در باره فاصله بین آنها  

داوري بین عملکرد گذشته و  حال

  

نکاتی که باید در داوري توجه شود :  

  تالش  

 پیشرفت  

 نتیجه

داوري فرایندي 
داوري پایانی 
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معلـم  .صورت گرفته است)تحقق نشانه ها انتظاراتسطوح عملکرد با توجه به هدف آموزشی بر اساس چگونگی 

هنگام داوري می تواند بر اساس شواهدموجود در آثار و فعالیت هـاي دانـش آمـوزان در بـاره ي عملکـرد وي      

براي روشن تر شدن موضـوع بـه برخـی از نشـانه هـاي      . داوري کندیادر واقع یکی از این سطوح راانتخاب کند

  .س هاي آن می پردازیمسطوح عملکرد با توجه به مقیا

  .نشانه هاي تحقق  را برآورده می سازد تمام انتظارات از مقیاس خیلی خوب زمانی استفاده می شودکه

  .نشانه هاي تحقق را برآورده سازد بیشتر انتظارات از مقیاس خوب زمانی استفاده می شودکه 

   .تحقق می یابد راهنمایی معلم ها با نشانه انتظارات بیشتر از مقیاس قابل قبول زمانی استفاده می شود

به    کمک مستقیم معلم از مقیاس نیاز به آموزش و تالش بیشتر زمانی استفاده می شود که دانش آموز با

  .برمی آید دشواري از عهده کار

  

  

 اصالح و بهبود تدریس و وسایل و ابزار هاي آموزشی  

 ترمیمیطراحی و ارائه تکالیف  

 ارجاع به مراجع:مثال(طراحی و اجراي مداخله ها(  

موزان آره ارتقاي یا تکرار پایه ي دانش تصمیم گیري در با

  

  

 انعکاس=لغوي  

جریانی است که در آن نتایج و آثار اعمال و گفتار بر محیط پیرامون دریافت می شود و بر =اصطالحی

  .دریافتی اقدامات متناسبی با شرایط محیطی انجام می گیرداساس این اطالعات 

 توصیفی ،   بازخوردهاي. ، درواقع فعالیتی است که جریان یادگیري را در کالس عمق می بخشد بازخورد

  .م ،  رابر آورده می کندبه دلیل سهولت در برقراري ارتباط و انتقال دقیق تر منظور و مقصود معل

)فقط کارنامه (داوري پایانی 

تصمیم گیري: گام چهارم 

بازخورد: گام پنجم 
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لذا ، بازخورد باید بر روي انتظارات آموزشی و . ، هسته ي مرکزي فرایند یاددهی یادگیري است  ازخوردب•

فعالیت هاي دانش آموز متمرکز باشد و به گونه اي صورت گیرد که به دانش آموزان کمک کند تا خطاها و 

. یشتري اجرا کنند اشتباها تشان را در جریان یادگیري کاهش دهند و وظایف و تکالیف خود را با دقت ب

  

از منظر ابزار ارتباط:

شفاهی

کتبی

 از منظر محتوا:  

محور باز خورد چه یادگرفتن است       : شناختی.  

محور بازخورد چگونه یادگرفتن است      : فراشناختی.  

 عمدتا تشویقی هستند            :عاطفی.  

 خورداز منظر ارائه دهنده یا منبع باز :  

 دانش آموز به دانش آموز            والدین به دانش آموز  

 والدین به معلم                              معلم به والدین  

دانش آموز به خودش                      دانش آموز به والدین

 معلم به دانش آموز

  : از منظر زمان ارائه بازخورد و ارتباط با جریان یادگیري

فرایندي  

پایانی

  

 بازخورد هاي فرایند ي مجاز ) الف

بازخورد هاي فرایند ي مجاز با احتیاط الزم ) ب

بازخورد هاي فرایند ي غیرمجاز ) ج

 کالسی(بازخورد فرایندي(

عاطفی وفراشناختی است که معلم پیوسته، هدفمند،  د هاي شناختی ،، همان بازخور بازخورد فرایندي

انواع باز خورد

انواع باز خورد هاي فرایندي
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متنوع ، توصیفی ، ساده و قابل فهم به منظور بهبود روش ها و نحوي یادگیري و آگاه شدن دانش آموز از 

   .قوت ها وضعف ها ي یادگیري مطالب و مباحث دروس مختلف به دانش آموز ارائه می نماید

  

  

در آن ها نقاط قوت دانش آموزان ، بزرگ نمایی شده است. 

 نقاط ضعف دانش آموزان با احتیاط بیان شده است.

رهنمود هاي عملی متناسب با تفاوت هاي فردي دانش آموز ، ارائه گردیده است. 

نمونه بازخورد هاي فرایند ي مجاز

 پرسش ها را کامل پاسخ دادي به تالشت ادامه بده.

 درحال پیشرفت هستید در انجام عملیات ضرب اعشاري در حال  کار هاي شما نشان می دهد که.

 در منزل به کمک بزرگتر انجام بدهتمرین هایی را که به شما می دهم . نسبت به قبل خیلی بهتر شده اي.

 برقسمت خالی لیوان بیشتر تاکید شده( . در آن ها نقاط قوت دانش آموزان ، کم رنگ شده است(

  در بازخورد هاي مجاز قرار دارند لیکن بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی وزمانی بیان می شود و دیگر

 .قدرت و توان انگیزشی را ندارد و تکراري می باشند

 شده نمونهانار دونه دونه مشقت : مثال  

  در بازخورد از مقیاس هاي رتبه اي استفاده می شود

 نیازمند به تالش و آموزش بیشتر  –قابل قبول –خوب  –خیلی خوب : مثال

و تنفر از مدرسه و باور به ناتوانی را در دانش آموز ایجاد می کند  منجر به ایجاد نگرش منفی. 

 نمی توانی : مثال.......

 قادر نیستی......

  

ویژگی هاي بازخورد هاي فرایندي مجاز

ویژگی بازخوردي هاي فرایندي مجاز با احتیاط الزم

ویژگی بازخوردي هاي فرایندي غیر مجاز 
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 بازخورد هاي شفاهی) الف

بازخورد هاي کتبی) ب

بازخورد هاي شفاهی وکتبی ) ج

  

  

؟ چه زمانی بازخورد فرایندي کتبی

 زمانی که الزم است اولیا در جریان عملکرد دانش اموز قرار گیرند .

  اشکال جدي واساسی در یک فعالیت دارد و باید تکلیف اولیا در کمک به دانش اموز روشن شود.

  بخواهیم در پوشه کار قرار دهیم.

.تالش و موقعیت را در فراگیر تقویت می کند   و باعث انگیزه ي  تالش مهم وبرجسته انجام گرفته  

؟ چه زمانی بازخورد فرایندي شفاهی

  زمانی که الزم است دانش آموز درجریان عملکردخویش قرار گیرند.

  در ابتداي سال تحصیلی   براي فراگیران پایه اول.

    در زمانی که ضرورتی براي ارائه به والدین وجود ندارد.

  احساس می کند  معلم عملکرد را مشاهده ونیازي به بازخورد فوري.

   در بازخورد بعدي با مشکل روبرو می شویم.

                                         

  

   صریح وروشن باشد. 

   ساده وقابل فهم باشد. 

    ناظر برپیشرفت دانش آموزان باشد.

   پیوسته وبه هنگام باشد.

     ز محور باشدمتناسب به تفاوت هاي عملکردي ودانش آمو. 

شیوه هاي بازخوردهاي فرایندي 

؟ چه زمانی از چه بازخوردي استفاده کنیم

شرایط یک بازخورد مناسب و خوب 
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  از واژه ها و جمالت و عبارات مثبت وروشن ومعنادار استفاده شود.

  متناسب سن فراگیران باشد. 

  
  

به شخصیت انسانی دانش آموز توجه شود.

 در زمان بازخورد خود را در جاي دانش آموز قرار دهیم.

ناظر بر قوت دانش آموز شروع کنیم   بازخورد را با جمالت.

 از برچسب زدن به دانش آموز پرهیز کنیم.

 ، دانش آموز بر احساس ورفتار خود ، یا دیگران بگوییم  از اثر رفتاردر بازخورد ها به رفتارهاي اجتماعی.

 از کلی گویی بپرهیزیم.

 به زمان بازخورد توجه شود.

توجه داشته باشیم  به تاثیر بازخورد خویش.

  

پیشرفت   بازخورد پایانی همان گزارش:

عملکردتحصیلی-

عملکرد تربیتی -

عملکردتحصیلی،تربیتی است 

) نیازمند به تالش وآموزش بیشتر  –قابل قبول -خوب–خیلی خوب (با مقیاس رتبه اي 

)شهریور -ماه خرداد–بهمن ماه (از سال تحصیلی   در دو یا سه نوبت

       تکمیل  ارائه به مدیر و اولیا بر اساس اطالعات جمع آوري شده در پوشه کار و فرم هاي ارزیابی براي

. می گردد

  

  

 براساس میزان تحقق انتظارات آموزشی و هدف هاي آموزشی   :مرتبه اي  

بازخورد پایانی 

ارائه بازخورد در ازمون عملکردي 

:داد نکاتی را که باید در بازخورد فرایندي مورد توجه قرار
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  صوصیات محصول خ(یري مالك تحقق هدف یادگیري است ویژگی محصول نهایی فعالیت یادگ  :مالکی

  .یادگیري مالك سنجش است

 کار با میکروسکوپ(  .فرایند اجراي فعالیت یادگیري مورد توجه است   :فرایندي(  

  

 

 جمالت ناظر بر نقاط ضعف و قوت پاسخ دانش آموزان داده شده و احیانا رهنمودي داده (بازخورد کلی به برگه آزمون   

.می شود

  فهرست وارسی درج شده و فقط به دانش آموزي که نیازمند رهنمود است بازخورد داده می در انتهاي برگه آزمون

  .شود

در مدادي کاغذي  بازخورد به شیوه حاشیه نویسی  به هر سوال  

   ترمیمی  –روشنگر  –اصالحی  -تاییدي

                                                    

پاسخ درست تایید می شود.  

درست نوشتی ، درست حل کردي.

  

پاسخ غلط اعالم می شود و پاسخ درست نوشته می شود.  

 حاصل جمع درست این است ،    حاصل جمع را اشتباه بدست آوردي :مثال.  

  

در حاشیه سوال ضمن اعالم اشتباه بودن پاسخ دلیل اشتباه را نیز بیان می شود.  

حاصل دوکسر را اشتباه نوشتی یا مخرج کسر را درست محاسبه نکردي.

ارائه آزمون در آزمون مدادي کاغذي

بازخورد تاییدي در آزمون  مداد کاغذي 

بازخورد اصالحی در آزمون مداد کاغذي 

بازخورد روشنگر درآزمون مدادي کاغذي
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اشتباه روشی یا پیشنهادي براي رسیدن به پاسخ درست ارائه می شود مضمن اعال.   

 اندازه رو میزي را درست محاسبه نکردي بهتر است  به لبه آویزان رومیزي نیز فکري کنی.

 -------------------------------------------------------------------------------------------    

.و به روز باشید  در پناه حق

  :منابع و مآخذي براي کسب اطالعات بیشتر

انتشارات ساواالن، چاپ اول :روش هاي جدید ارزشیابی ، تهران ).1391(اکبري ، ابوالقاسم 

  انتشارات سمت ،چاپ یازدهم: ارزشیابی آموزشی ، تهران).1391(بازرگان ،عباس 

اول ،  چاپ توصیفی در دبستان ،تهران ، انتشارات عابد ، راهنماي اجراي ارزشیابی کیفی).1391(حسنی ، محمد 

  ویراست سوم

  با تاکید برساخت و تهیه آزمون عملکردي(اصول و راهنماي عملی آموزش گام به گام ).1392(خوش خلق ،ایرج 

  ،تهران ، انتشارات زنده اندیشان  )یافته هاي پژوهشی و مبانی یادگیري سارنده گرایی  

  اصول و راهنماي عملی تهیه و ارائه بازخوردهاي توصیفی در کالس ، تهران ،). 1389(خوش خلق ،ایرج 

  جوانه امروز انتشارات  

  انتشارات دوران ، چاپ دوم : اندازه گیري ، سنجش و ارزشیابی آموزشی ، تهران ).1391(سیف ، علی اکبر 

   ویرایش ششم

انتشارات زنده ت ارزشیابی کیفی توصیفی ، تهران ،خدمسنجش مشاهده اي شیوه نودر ).1392(قره داغی ، بهمن 

  اندیشان ،ویرایش دوم 

  روش هاي ارزشیابی آموزشی ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ چهارم ).1391(کیامنش ، علیرضا 

  

  

بازخورد ترمیمی در آزمون مدادي کاغذي


