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 چکیده
راي اصالح هدف ها، برنامه ها از فرایند تعلیم وتربیت است که وسیله مناسبی ب ارزشیابی در مفهوم جدید جزئی

وشیوه هاي تدریس می باشد و عامل مهمی که دانشجویان را در دسترسی مطمئن به هدف هاي تربیتی کمک 

ارزشیابی با نشان دادن نقاط ضعف فرایند هاي تدریس و یادگیري موجب اصالح و بهبود به موقع آن . می کند

 . یادگیري متمرکز و امتحانات پایانی نقش اصلی را ایفا می کندنتیجه ارزشیابی تحصیلی بر نتیجه . ها می شود

توجه به فعالیت هاي مستمر دانشجویان درقالب سنجش عملکرد و نحوه کوشش دانشجویان امکان تولیددانش 

بر کسی پوشیده نیست که کارائی اساتید به عنوان یکی از عناصر اصلی . ونوآوري وخالقیت رافراهم می کند

لذا آشنائی آن ها باروش هاي تدریس . وپرورش موجب تربیت دانشجویان پویا وخالق می شود ومهم آموزش

ارزشیابی . فعال واجراي صحیح ارزشیابی خصوصا ارزشیابی مستمر که از عوامل تعلیم وتربیت می باشند،

زشی دارد دهدودر فرایند تدریس نقش اساسی را در پیشبرد اهداف آمو مستمر سطح یادگیري را افزایش می

 .وضرورت به کار گیري واجراي آن توسط اساتید شیمی احساس می شود

 

 کلمات کلیدي
 ارزشیابی، آزمون، سنجش، روش فعال، اندازه گیري
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 مقدمه
و .ارزشیابی جزئی از فرایند تعلیم وتربیت است که براي اصالح هدف ها، برنامه ها وروش هاي تدریس به کار می رود

. نتیجه ارزشیابی تحصیلی بر نتیجه نهایی یادگیري متمرکزشده. براي دسترسی به هدف هاي تربیتی کمک می کند فراگیران را

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس شیمی یعنی عملکرد مقایسه نتایج حاصله با هدف هاي آموزشی ازپیش تعیین 

کوشش فراگیران براي یادگیري به نتایج مطلوب رسیده ویا به شده جهت تصمیم گیري، که آیا فعالیت هاي آموزشی استاد و

 .چه میزانی

پرسش هاي مستمر که توسط استاد قبل ازدرس جدید، ضمن تدریس وپس ازتدریس انجام می گیرد براي آگاهی از 

 .میزان یادگیري دانشجویان، اصالح وبهبود شیوه هاي آموزشی خود به کار می برد

ارزشیابی مستمربدان معنی است که . آیند یادگیري تاکید داردوهم بردرگیرکردن فراگیرنارزشیابی مستمر هم برفر

بوده واستاد نقش راهنما وهدایت کننده  آنان باید هدف هاي یادگیري خودرا بدانند، ارزشیابی همیشه بخشی از تدریس

ازه محتوا وتنوع تکالیف غنی ترباشدآموخته محتواي تکالیف درسی یکی ازوظایف مهم واصلی اساتید است هر اند. کند راایفامی

 .هاي دانشجویا ن بیشتر وبهتر تحقیق می یابد

 

 :اهداف ارزشیابی

 .ارزشیابی نقش مهمی در تدریس وفراگیري ایفا می کند، براي نمونه به موارد ذیل اشاره می شود  

 زشیجمع آوري اطالعات در باره پیشرفت دانشجویان در طول یک بر نامه ریزي آمو -1

 براي اینکه مشخص شود تدریس موثر بوده است یا نه -2

 طراحی برنامه آموزشی آینده واجراي برنامه ریزي مدرسه -3

 مشخص شدن مواردي که دانشجویان در آن مشکل دارند -4

 پرهیز از دو باره کاري، کجا بودیم وبه کجا رسیدیم -5

 اطمینان از پیشرفت یادگیري وپیوستگی آموزشی -6

 

 صیلیارزشیابی پیشرفت تح
به عملکرد یادگیرندگان ومقایسه نتایج حاصل با اهداف آموزشی از پیش تعین شده، به منظور تصمیم گیري دراین باره 

که آیا فعالیت هاي آموزشی وکوشش هاي یادگیري دانشجویان به نتایج مطلوب رسیده وبه چه میزان، در ارزشیابی پیشرفت 

 .تحصیلی دو اقدام اساسی ضروري است

 هدف هاي اموزشیتعیین  -1

 سنجش یا اندازه گیري عملکرد دانشجویان -2

پرشش هاي مستمرازجمله فعالیت هاي استاد است که درجهت کسب اطالعات ازیادگیري فراگیران صورت می گیرد 

این پرسش ها قبل ازتدریس، ضمن تدریس وپایان تدریس انجام می شودتاازمیزان یادگیري . وهدفش ارزیابی فراگیر است

ویان آگاه شود وبتوانددراصالح وبهبود شیوه هاي آموزشی خود وتشخیص نقاط ضعف ورفع نقایص یادگیري دانشجویان دانشج

در واقع استاد می خواهد از طریق پرسش هاي مستمر به جمع آوري و کاربرد اطالعات مربوط به عملکرد . کمک نماید

ارزشیابی مستمر هم بر فرایند یادگیري وهم به بازده یا . ود بپردازدفراگیران به منظور تصمیم گیري در زمینه برنامه آموزشی خ

فراورده هاي یادگیري تاکید دارد وبا استفاده از فنون مختلف مانند تهیه گزارش هاي کتبی یا شفاهی، ارئه کنفرانس، روش 

که از شروع سال تحصیلی  .استارزشیابی مستمر فرایندي . هاي خود سنجی ارزشیابی توسط هم کالسان وغیره انجام می گیرد

زمانی این پرسش ها ارزش واقعی خود را داشته، که در راستاي هدف هاي کلی وجزئی . تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد
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این پرسش ها توسط استاد به منظور ارزشیابی از میزان پیشرفت تحصیلی و براي تعیین مقدار یادگیري . آموزش قرارگیرند

 .جه به محتوا وهدف هاي کتاب شیمی در طول دوره آموزشی اجرا واندازه گیري می شوددانشجویان با تو

نمره ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانشجویان در فعا لیت هاي یادگیري از طریق بررسی تکالیف درسی، 

بی آنکه آن ها را . آن تعیین می گرددانجام پرسش هاي مستمر، بررسی فعالیت هاي مرتبط با درس در خارج از کالس و نظایر 

از این طریق دانشجویان کم کم به درک هدف هاي آموزشی پی می برند، وخواهند توانست در . مجبور به انتخاب چیزي کنیم

آنگاه بیان سریع هدف هاي بعدي براي استاد آسان تر خواهد بود . باره آنچه آموخته اند اظهار نظر هاي مفید ارائه دهند

 .شجویان نیز راحت تر می فهمند که به هدف ها رسیده اند یا نهودان

 

 ارزشیابی بصورت بخشی از تدریس

واقعیت این است که ارزشیابی همیشه بخشی از تدریس بوده است زیرا دخالت استاد و دانش آموز وقتی موثر است که 

با این همه ،برنامه ریزي همیشه طوري انجام می شود که . بداند فراگیران روند رشد ایده ها و مهارت هایشان در کجا قرار دارند

نکته را باید  3در برنامه ریزي ارزشیابی . در بهترین موقعیت ها براي ارزشیابی جنبه هاي متفاوت رشد فراگیران استفاده شود

 .در نظر گرفت

 

 چه موقع و چه چیزي را باید ارزشیابی کنیم
هر جلسه فقط چند نفر را ارزشیابی کرد که، جنبه ها مکرر نام دارندو الزم جنبه هاي که قابل تکرارندومی توان در 

جنبه هایی که چندان تکرار نمی شوندو مربوط به محتواي موضوع . نیست هر بار از تمامی فراگیران ارزشیابی صورت گیرد

ي پیش آمد نامکرربراي کلیه در ارزشیابی ابتدا جنبه ها. خاصی هستند، پیش آمد نامکرر براي ارزشیابی گفته می شوند

 .ولی جنبه هاي پیش آمد مکرر براي بعضی از دانشجویان ارزشیابی می شود.فراگیران ارزیابی می شود

 

 براي کمک به ارزشیابی استفاده از دانشجویان -2
تمال موفقیت درگیر کردن فراگیران در ارزیابی، بدان معنی است که آنان باید هدف هاي یادگیري خودرابدانندالبته اح

دانشجویان را باید تشویق کردکه بهترین کارشان را . در انتقال مستقیم هدف ها ومالک هاي پیچیده ارزشیابی بسیار کم است

ابتدا ممکن است تنها به منظور روشن کردن مالک هایی باشد، که فراگیران به کارمی برند وبعد بتدریج این . انتخاب کنند

 .به فراگیران مالک ها را پیشنهاد کنیم امکان به وجود می آید که

 

 تدریس به روش فعال -3
در . روشی است که فراگیران درجریان آموزش نقش فعالی دارند واستاد نقش راهنما وهدایت کننده را ایفا می کند

بازي هاي  روش فعال فراگیران درفعالیت هاي تدریس وتهیه وسایل آموزشی مشارکت دارند، وروش هاي متنوع آموزشی مثل

 .علمی، شبیه سازي ایفاي نقش جهت ایجاد انگیزه وعالقه در فراگیران وتشکیل گروه هاي کوچک استفاده می شود

به کار گیري روش گروهی در روش فعال باعث می شود که فراگیران در اجتماع نیز روحیه تعاون وهمکاري را همواره 

ساختن وتهیه وسایل مورد نیاز تدریس توسط فراگیران باعث . نیز تاثیر گذار باشد داشته باشند ودر امر آموزش وفرهنگی

آموزشی وپایداري ودوام یادگیري می شود، همچنین موجب  تحقق بهتر اهداف ملموس شدن مطالب مورد آموزش ودر نتیجه

 .روح بررسی وتحقیق وابتکار وخالقیت در زمینه هاي علمی وفرهنگی وفنی می گردد
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 ت ونقش تکالیف شباهمی

تکالیف شب به عنوان ابزار آموزشی می با شد که باید اهداف مختلفی را در پایه و کالس هاي مختلف تحقق بخشد، 

تکلیف شب بایدیکی ازروش ها ونگرش هایی باشد که مانند بازي فوتبال و فعالیت تفریحی به کار می گیریم تا به فراگیران 

 .ایی می تواند صورت گیردنشان دهیم که یادگیري در هر ج

تهیه و تدوین موضوع ومحتواي تکالیف درسی یکی از وظایف مهم و اصلی اساتید در مدارس است هر اندازه محتوا و 

تنوع تکالیف غنی تر باشد اهداف آن، یعنی پایدار کردن آموخته ها و سنجش فرایند هاي یادگیري و میزان آموخته هاي 

 .قق می یابددانشجویان بیشتر و بهتر تح

 

 فعالیت هاي خارج از کالس
در نگرش جدیدمحیط اطراف دانشجویان، . محدوه درس شیمی بسیار فراتر از چهار دیواري کالس ومدرسه است

. مدرسه، کوچه، خیابان، شهر، خانه، موزه، همه کالس هاي درس جدید می باشند که از آن می توان بهره فراوان گرفت

شی وتربیتی باید زمینه ساز اصالح بینش و نگرش، افزاییش اطالعات و دانستنی ها و توسعه مهارت مجموعه فعالیت هاي آموز

از آنجا که فعالیت هاي خارج از کالس . ها وتوانایی هاي دانشجویان جهت ورود به زندگی اجتماعی ورشد وجودي آنان باشد

ش می گذارد، ارزشیابی این نوع فعالیت ها از زمینه هاي اصلی تاثیر برنامه هاي آموزشی و تربیتی را به گونه اي عینی به نمای

فعالیت هاي کالسی و غیر کالسی دانشجویان را الزم است اساتید مخلوط کرده . ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گردد

ب را در زندگی واقعی و زمینه هاي فراهم آورند که دانشجویان با شور و شوق کافی، یادگیري مطالب درسی و کاربرد این مطال

با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت هاي خارج از کالس،  اساتید می توانند بر اساس نمونه هاي ارائه شده به . خود دنبال کنند

 .تشخیص خود فعالیت هاي مشابه دیگري را در نظر بگیرد

از . ري را با زندگی روزمره او ارتباط دادفعالیت هایی که می توان طراحی کرد، از محیط واقعی دانشجویان باشد و یادگی

این فعالیت ها با توجه به تناسب، پایه وتوانایی . اوقات خارج از کالس و مدرسه براي یادگیري بهتر دروس استفاده نماید

 .وهدف استاد از طراحی ان کامال روشن باشد. دانشجویان طراحی شود

 

 آفت هاي ارزشیابی
رزیابی به عنوان وسیله باید استفاده کرد اگر در آن افراط شود، آن را از حالت وسیله خارج کرده با توجه به اینکه از ا  - 1

 .و به هدف مبدل می سازد

تفریط در ارزشیابی نیز ممکن است  آن را از وسیله بودن تنزل داده و عمال استاد را به تدریس مشغول سازد که در  -2

ادهی از نظر دور مانده و جریان تدریس را به صورت امري یک سویه، یعنی انتقال نهایت نارسایی ها ي فرایند یادگیري، ی

 .معلومات به ذهن دانشجویان در آورد

استفاده از ارزشیابی به عنوان وسیله اي براي ترساندن وایجاد نگرانی و اظطراب درفراگیران که عمال به جواب مطالب  -3

 .ادگیري را جانشین عشق و شوق به یادگیري فعال و خود جوش می کندتاکید می کند، در نهایت ترس از مدرسه و ی

ضمنا در صورتی که ارزشیابی به شکل صحیح انجام نگیرد از آن به جاي وسیله براي یادگیري بهتر، به عنوان هدف براي 

بر این، باید از آن در بنا. ترساندن فراگیران استفاده شود، مشکالت واثرات منفی زیادي در روند آموزش به وجود می آورد

 .زمان مناسب وبراي تحقق هدف هاي آموزشی وتشویق دانشجویان به فعالیت بیشتر استفاده کرد
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 نمونه آماري از اهمیت ارزشیابی مستمر شیمی در پیشرفت تحصیلی
از همکاران نفر 21فرمی شامل تعدادي سوال در رابطه با ارزشیابی مستمر،  پیشرفت وکیفیت یادگیري شیمی، با نظر 

ورسم نمودار هاي ستونی، نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار  excelوپس از در صد گیري به کمک نرم افزار . جمع آوري شد

 .گرفتند که بصورت خالصه در جدول زیر آمده است

 

ف
دی

ر
 

 رابطه بین ارزشیابی مستمر با پیشرفت وکیفیت یادگیري شیمی
خیلی 

 زیاد
 متوسط زیاد

1 
ستمر تا چه میزان به شما در شناخت توانایی و زمینه هاي علمی ارزشیابی م

 فراگیران کمک می کند؟
9/42 6/44 5/9 

 6/23 1/33 3/33 آیا در شناخت نارسایی آموزشی فراگیران و رفع آن ها تاثیر دارد؟ 2

3 
آیا به شما در شناسایی دانشجویانی که مشکل یادگیري دارند و همچنین شناسا 

 کالت یادگیري آن ها کمک می کند؟یی دالیل مش
3/4 3/4 4/52 

4 
تا چه میزان در ایجاد انگیزه براي دقت و تالش در یادگیري واطالع از پیشرفت 

 تحصیلی ودوام یادگیري در دانشجویان موثر می باشد؟
3/23 6/44 6/23 

5 
آیا به شما در شناسایی اهداف آموزشی در فرایند تدریس و بهبود واصالح 

 ت هاي آموزشی کمک می کند؟فعالی
5/9 6/44 9/42 

 6/23 1/33 3/33 تا چه میزان ارزشیابی مستمر فراگیران را به جستجو و تحقیق وا می دارد؟ 6

 4/52 3/4 3/4 آیا در تقویت قدرت بیان واستدالل فراگیران موثر است؟ 4

3 
در تا چه حد باعث می شود که مطالب درسی بصورت سازمان یافته و منظم 

 ذهن فراگیران جاي گیرد؟
3/23 6/44 6/23 

 1/19 1/54 3/23 آیادر تقویت اعتماد به نفس فراگیران تاثیر دارد؟ 9

 3/42 4/52 3/4 آیا در شناسایی دانشجویان مشکل دار موثر است؟ 11

 4/33 1/54 5/9 تا چه میزان باعث مشارکت فعال فراگیران در فعالیت هاي آموزشی می گردد؟ 11

 1/54 1/33 3/4 تا چه حد باعث کاهش اضطراب فراگیران از امتحان می شود؟ 12

 1/33 1/54 3/4 در ارزشیابی هاي مستمر چه مقدار به جریان یادگیري توجه دارید؟ 13

14 
آیا در تعیین فعالیت هاي خارج از درس، به آموخته هایی که باعث تقویت 

 می کنید؟ کارآئی دانشجویان در زندگی می باشد، توجه
3/32 6/44 5/23 

15 
تا چه میزان در اجراي ارزشیابی هاي مستمر توانایی دانشجویان را در نظر 

 دارید؟
52/9 4/33 1/54 

16 
وروانی ( نگرشی)تا چه میزان در ارزشیابی مستمر به حوزه هاي عاطفی

 توجه دارید؟ واز آزمون هاي عملکرد استفاده می کنید؟( مهارت)حرکتی
3/23 3/42 4/33 
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 نتیجه گیري

 .نمودارستونی، اثرارزشیابی مستمر شیمی با یادگیري درس شیمی را به خوبی نشان می دهد -1

با توجه به تحقیق حاضر ارزشیابی مستمر ، سطح یادگیري شیمی را افزایش می دهدودر فرایند تدریس نقش اساسی  -2

 .رادر پیشبرد اهداف آموزشی دارد

حیح ارزشیابی مستمر شیمی درپیشرفت وکیفیت یادگیري دانشجویان وهمچنین پایداري آموخته ها در اجراي ص -3

 .مسائل زندگی موثر می باشد

 .اجراوبه کارگیري ارزشیابی مستمر شیمی در مدارس توسط اساتید ضروري است -4

 

 :مراجع

 (1083)، انتشارات مدرسهالگوي نو ارزشيابي: احمدي، حسين وحسني محمد[ 1] 

 (1081)، انتشارات مدرسهموانع ومشکالت مستمر: تصديقي، محمد علي[ 2]

 (1081)، نشرچاپار فرزانگانشيوه هاي مستمر از دانشجويان: جعفري، ناصر[ 0]

 (1081)آن چه استاد بايد در مورد ارزشيابي مستمر بداند، نشر منادي تربيت: موسوي، فرشته[ 4]

 (1031)، انتشارات مدرسهابي مستمرارزشي:  محق معين، محمد حسن[ 5]
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