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تعریفارزشیابییادگیری
ارزش یابی به طور س��اده تعیین ارزش )ارزیدن( هر چیزی است. داوری درباره ی 

ارزش یک شیء یا یک فعالیت )سیف، 1389(. 
ارزش یاب��ی در عمل ب��ه فرایند نظام دار جمع آوری اطالع��ات، تحلیل و داوری 
درباره ی کیفیت و میزان یادگیری دانش آموزان در ارتباط با اهداف و انتظارات تعیین شده 

اطالق می شود. در این تعریف چند محور اصلی قابل توجه است: 
1. اهداف و انتظارات یادگیری؛ 

2. نشانه های )نشانگرهای( تحقق اهداف؛ 
3. سطح مورد انتظار )عملکرد مورد انتظار(؛ 

4. جمع آوری اطالعات )مشاهده، تحلیل مستندات و تکالیف، آزمون و...(؛ 
5. تحلیل و تفسیر اطالعات نسبت به معیار و اهداف؛ 

6. داوری و تصمیم گیری؛ 
7. بازخورد )به دانش آموزان، اولیا، خود معلم، مدرسه، کارشناسان و...(. 

ویژگیهاواصولمهمدرارزشیابییادگیری1
1. جدایی ناپذیری ارزش یابی از فرایند یاددهی - یادگیری؛ 

2. بهره گیری از ارزش یابی برای بهبود یادگیری نه صرفاً سنجش میزان یادگیری؛ 
3. اس��تفاده از نتایج ارزش یابی برای بهبود فراین��د یاددهی- یادگیری، اصالح 

برنامه ها و...؛ 
4. تناسب ارزش یابی با سطح یادگیرندگان؛ 

5. تناسب ارزش یابی با آنچه براس��اس اهداف دروس، می بایست دانش آموزان 
یاد می گرفتند؛ 

6. تناسب ارزش یابي با تفاوت هاي فردي و قضاوت هر فرد با خودش؛ 
7. بهره گیري از روش هاي ارزش یابي گروهي عالوه بر ارزش یابي فردي؛ 

8. توجه به فرایندهاي فکري منتهي به تولید پاسخ؛ 
9. توجه به ارزش یابي دانش آموز از یادگیري خود )خودارزش یابي(؛ 

10. بهره گیري از تنوع روش ها به ویژه روش هاي اصیل و واقعي )عملکردي(؛ 
11. توجه به اصل امیدواری به جای یأس و اضطراب؛ 

12. رعایت عدالت، اخالق و انصاف )عدم تبعیض( در ارزش یابی دانش آموزان؛ 
13. ارائه بازخوردهای سازنده؛ 

14. توجه همه جانبه به اهداف آموزش��ی )علم، اخ��الق، تفکر، عمل و ایمان و 
باور و...(؛ 

15. توجه به رشد همه جانبه ی دانش آموزان؛ 
16. زمینه س��ازی پیوند خود ارزش یابی با خود محاس��به گری در مسیر زندگی 

تاکنوندرچهاربخش،بابهرهگیریازاس�نادتحولیوزارتآموزشوپرورش،مباحثکیفیمرتبطباکیفیتتدریسرابررس�ی
کردهاست.اکنوندربخشپایانیاینسلسلهمطالب،مؤلفبانگاهیبهمفهومارزشیابی،بازاندیشیدرماهیتاینمقولهیمهمرا

موردواکاویقراردادهاست.
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بازانديشی در ماهيت
 ارزش يابی يادگيری

سعادت آمیز؛ 
17. هماهنگی میان ارزش یابی و عناصر دیگر برنامه ی درسی مانند اهداف، محتوا 

و به ویژه شیوه های آموزش؛ 
18. تأکید بر نوآوری و خالقیت؛  

19. توجه به س��ؤاالت دانش آموزان عالوه بر پاسخ ها )سؤال محوری در مقابل 
پاسخ محوری - مهرمحمدی: 1380(؛ 

20. توجه به ارزش یابی فرایندی و ارزش گذاری به نحوه ی یادگیری. 

رویکردحاکمبرارزشیابییادگیری
ب��رای ارزش یابی یادگی��ری در دورة ابتدایی، رویکرد فراین��دی و برای دوره ی 
متوس��طه، رویکرد تلفیقی )فرایندی و مجموعه ای( در سند تحول تعیین شده است. 

)سند تحول، 1391( 
ای��ن رویکرد به چ��ه معناس��ت؟ در دوره ی ابتدایی میان آم��وزش، یادگیری و 

ارزش یابی هیچ فاصله و جدایی نباید باشد. 
ارزش یابی در این دوره از نحوه و میزان یادگیری دانش آموزان به طور مس��تمر و 
در فرایند یادگیری صورت می گیرد. لذا رویکرد ارزش یابی در این دوره فرایندی است. 
چگونگی کسب و فهم اطالعات، چگونگی انجام مهارت، کیفیت بروز و ظهور 
ارزش های مذهبی، اجتماعی و ملی در رفتار و عملکرد آن ها، نگرش آن ها نسبت به 
رفتارهای اخالقی جامعه و محورهای دیگر از مواردی است که باید چگونگی تحقق 

آن ها در ذهن، قلب و عمل دانش آموزان بررسی شود. 
ارزش یابی این موارد صرفاً از طریق روش های کمی و آزمون های بس��ته پاسخ 
و بازپاس��خ که بیش��تر محفوظات را می سنجد، قابل سنجش نیست. به عبارت دیگر 
عالوه بر محفوظات، شناخت و معرفت عمیق، نحوه ی کار، تالش و عمل، چگونگی 
به کارگیری مصادیق تفکر در کاوشگری، حل مسئله، تصمیم گیری، میزان و کیفیت 
خودباوری و نش��انه های ایمان به خ��ود و ارزش ها و می��زان و کیفیت خودپاالیی و 
نشانه های اخالقی، دانش آموزان باید مورد سنجش قرار گیرد. برای سنجش این موارد، 
نیازمند سنجش عملکرد دانش آموزان نه صرفاً در انتهای یک دوره ی آموزشی بلکه در 

فرایند انجام فعالیت ها هستیم. 
آیا با آزمون های عینی می توان این محورها را سنجید. برای سنجش برخی از این 
محورها باید از شیوه های ارزش یابی کیفی استفاده گردد. در عین حال واقعیت این است 
که هنوز ابزارهای مناسبی برای سنجش برخی از موارد فوق طراحی نشده است، امید 
است در ادامه ی اقدامات اجرایی ستاد تحول، به ویژه برنامه ی درسی این موارد نیز مورد 

عنایت قرار گیرد. 
نکته ی مهم دیگر آن است که ارزش یابی فرایندی زمانی عملی خواهد شد که 

کلیدواژهها: ماهیت، ارزش یابی یادگیری، اسناد تحول، آموزش وپرورش
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معلم از روش های فعال در تدریس خود اس��تفاده کند. اگر روش تدریس س��خنرانی 
باشد دانش آموزان صرفاً شنونده و پاسخ دهنده باشند، فرصت ارزش یابی فرایندی فراهم 
نمی شود. به عبارت دیگر الزمه ی اجرای ارزش یابی فرایندی به کارگیری راهبردهای 
زمینه محور )اکتشافی( و تعاملی در طراحی و تدوین بسته های آموزشی و فرایند یاددهی 

- یادگیری معلمان است. 

راهبردهایارزشیابییادگیری
راهبردها و روش های ارزش یابی یادگیری را می توان براس��اس ویژگی های هر 

یک به سه دسته ی کلی تقسیم کرد )سیف، 1398(: 
 1. راهبرد ارزش یابی بسته پاسخ )پاسخ گزین(، شامل روش جور کردنی، صحیح 

غلط، چند گزینه ای؛ 
2. راهبرد ارزش یابی بازپاسخ )پاسخ باز( شامل روش تشریحی، کوتاه پاسخ، کامل 

کردنی؛ 
3. راهبرد ارزش یابی اصیل و واقعی؛ شامل روش مشاهده ای، عملکردی، پوشه  
کار، پروژه، پژوهش، تکالیف، گفت وگو، خودارزش یابی، ارزش��یابی گروهی دو راهبرد 
بسته پاسخ و بازپاسخ برای معلمان، روشن است. در عین حال قرار است که در دوره ی 
ابتدایی بیشتر از روش های ارزش یابی اصیل و واقعی استفاده گردد. لذا برای جلوگیری از 
طوالنی شدن حجم مقاله، توضیح مختصری نسبت به روش مشاهده ای و عملکردی 

ارائه می شود. 

1.روشمشاهدهای
معروف ترین روش های سنجش مشاهده ای عبارت اند از: فهرست وارسی، مقیاس 

درجه بندی و واقعه نگاری، )سیف، 1389( و )راهنمای ارزشیابی توصیف، 1389(. 

1-1.فهرستوارسی
فهرستی از ویژگی ها، فعالیت ها یا تولیدات یادگیرنده نوشته می شود. در مقابل آن 
ستونی برای مشخص کردن )چک کردن( این ویژگی ها برای تک تک دانش آموزان و 

یا به صورت گروهی رسم می شود. 
کمیت ویژگی مورد نظر صحبت می شود. نمونه ای از عملکردها و فراورده هایی 
که با روش فهرست وارسی قابل سنجش اند عبارت اند از: سخن گفتن، شرکت در بحث، 
اجرای یک آزمایش، حل کردن یک مسئله، مجسمه بازی، کشیدن نقاشی، آواز خواندن، 

)عملکردها( و نقاشی یا رسم، نقشه، هنرهای دستی، طراحی )فراوده(. 
مثال: برای انجام دادن فعالیت کتاب علوم تجربی پایه ی اول، می توان نمونه ی 

زیر را در حین انجام دادن آزمایش به وسیله ی گروه ها تکمیل گردد. 

2-1مقیاسدرجهبندیوانواعآن

یکی از روش های مورد اس��تفاده در مشاهده، مقیاس درجه بندی است که با آن 
کیفیت عملکرد، ارزش یابی می شود. برخالف روش  فهرست وارسی که در آن تنها بود 
یا نبود ویژگی مورد نظر یا وقوع یا عدم وقوع رفتار، مورد سنجش قرار می گرفت، در 

مقیاس درجه بندی، درجه یا مقدار یا فراوانی رفتار یا ویژگی تعیین می گردد. 

3-1.مقیاسدرجهبندیعددی
س��اده ترین نوع مقی��اس درجه بندی، مقیاس درجه بندی عددی اس��ت. در این 
مقیاس درجه بندی ارزش یابی یا مش��اهده گری )معلم( با کشیدن دایره ای به دور یک 
عدد یا عالمت گذاری آن، میزان یا درجه ی موجود بودن رفتار یا ویژگی مورد ارزش یابی 

را مشخص می کند. 

رضاحسنمحمدحسین علیدانش آموزردیف
فعالیت را انجام می دهد
نوبت را رعایت می کند

...

اگر در مثال قبلی به جای چک کردن از مقیاس های زیر استفاده شود، آن مقیاس 
عددی خود خواهد بود. 

عالی = 5، خوب = 4، متوسط= 3، زیر متوسط = 2، ضعیف = 1. 

4-1.مقیاسدرجهبندینگارهایوتوصیفی
در مقیاس درجه بندی نگاره ای به جای استفاده از اعداد، از خطوط افقی استفاده 
می ش��ود. در این مقیاس از ارزش یابی یا مشاهده گر خواسته می شود تا داوری خود را 
درباره ی کیفیت ویژگی مورد مش��اهده در طول یک خط مستقیم، با گذاشتن نوعی 

عالمت مشخص کند. 

مثال: دانش آموز تا چه اندازه در بحث کالس شرکت می کند:
خیلی کم کم  متوسط  زیاد   خیلی زیاد  

»اگر داوری تعیین ش��ده نس��بت به ویژگی مورد نظر توصی��ف گردد، مقیاس 
درجه بندی نگاره ای توصیفی خواهد بود. 

کار خوبی خوب است و هیچ نظارتی نیاز ندارد. کار خوب است اما گاه به گاه نیاز 
به نظارت دارد. کار قابل قبول است اما احتیاج به نظارت فراوان دارد. کار ضعیف است 

و نیاز به آموزش دارد.« 

5-1.واقعهنگاری
واقعه نگاری، روش مشاهده ی مستقیم رفتار است. برای واقعه نگاری می توان با 
مشخص کردن رفتار مورد نظر از یک دانش آموز، آن رفتار یا رویداد را در زمان و مکان 

مشخص، مشاهده و یادداشت و سپس تفسیر کرد. 

2.روشعملکردی
روش عملکردی به چهار روش فرعی تقسیم شده است که عبارت اند از: آزمون 
کتبی عملکردی، آزمون شناسایی، انجام عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده، نمونه ی 
کار، در س��نجش کتبی عملکردی عماًل بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های 
عملی یا شبیه س��ازی ش��ده تأکید می شود مانند نوشتن داس��تان کوتاه، یا طرح یک 
مس��ئله ی ریاضی و حل آن، تهیه ی گزارش از یک بازدید در آزمون شناسایی، از فرد 
خواس��ته می شود تا یک ابزار یا دس��تگاه را شناسایی کند یا چگونگی عملکرد آن را 

توصیف کند مانند شناسایی نمونه های جانوران مختلف در یک فرصت مشاهده. 
در موقعیت های شبیه سازی شده از فرد خواسته می شود همان اعمالی را انجام 

دهد که در موقعیت های واقعی با آن روبه رو می شوند مثال: کار در آزمایشگاه. 

در روش نمونه ی کار، یادگیرنده در یک محیط طبیعی نس��بت به تهیه ی یک 
وسیله اقدام می کند. 

پی نوشت  
1. برخی از این اصول از سند برنامه ی درسی ملی و برخی نیز براساس مصوبه ی جلسه ی 713 
شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 87/7/41 و برخی براساس استنباط نویسنده تدوین شده 

است. 

منابع 
1. سیف علی اکبر، 1389، سنجش فرایند و فراورده های یادگیری، انتشارات دوران. 

2. سند برنامه ی درسی ملی، 1391، ویرایش پنجم، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 
3. شورای عالی آموزش وپروش، 1387، مصوبه 713. 

4. راهنمای ارزش یابی توصیفی، 1389، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 
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