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 ارزشیابی مستمر

  دپارتمان علوم اجتماعی. حشمت اله سلیمی                                                                                 

  هاي ارزشیابی مستمر  ویژگی
هاي  آزمونتردگی آن است و از معلم انتظار اقداماتی فراتر از ویژگی عمده ارزشیابی مستمر در پویایی و گس   

از نتایج این نوع ارزشیابی در جهت رشد . آموز ارائه دهد سنتی دارد، تا تصویري کلی از تمامیت  شخصیت دانش
آموز توقع رشد و بالندگی را در حد  که از هر دانش تر از از همه، این شود و مهم  آموز استفاده می و ارتقاي دانش

دهد تا  دهنده این است که به معلم اطالعات مستند و معتبر می مشخصه اصلی سنجش پویا و رشد. توان او دارد
آموز  این نوع سنجش، براي هر دانش. اطالعات بتواند مرحله بعدي تدریس خود را طراحی کند اساس آن بر

در این رویکرد، . کند آموز برنامه خاصی را طراحی می آموزش هر دانش قابلیت رشد و پیشرفت قائل است و براي 
این نوع سنجش براي مقایسه یا  از نتایج. د ارزشیابی با فرایند آموزش در هم تنیده، جاري و مستمر استفراین

آموزان را  هاي فردي دانش امروزه این شیوه سنجش که تفاوت. شود آموزان استفاده نمی نمره دادن به دانش
آموزشی مورد توجه قرار گرفته و نقطه  هاي پیشرفته  رشد هر یک اعتقاد دارد، در نظام هاي پذیرد و به قابلیت می

  .هاي معتبر شده است عطف ارزشیابی

  نقش ارزشیابی مستمر در فرایند آموزش
ی در جریان آموزش به این معنی که ارزشیاب. شود ارزشیابی مستمر یا سازنده بخشی از فرایند آموزش تلقی می  

اما نباید چنین تصور کرد که که افزایش تعداد دفعات . م به طور مرتب با آن درگیر استو معل جاري است
چند هفته یک  معلمان ممکن است هر هفته یا هر. کند آموز، ارزشیابی را از نوع مستمر و پویا می سنجش دانش

جش را از نوع رشددهنده چه یک سن آموزان را ارزیابی کنند، اما آن آزمون طرح کنند و با سنجش آن دانش
به عبارت دیگر ارزشیابی . کند که چه کسی از آن استفاده می کند، نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی است و این می

یعنی معلم از نتایج سنجش مستمر در تعیین گام . مستمر در طراحی برنامه درسی معلم جایگاه خاصی دارد
آموز  شوند و دانش همین دلیل، آموزش و ارزشیابی در هم تنیده میبه . کند بعدي خود در آموزش استفاده می

یک نمره یا  ها ارائه هاي متداول که ممکن مکرر اتفاق افتد، ولی حاصل آن کند و نباید آن را با سنجش رشد می
  .گیرند، معادل دانست آموز از آن بهره دیگري نمی رتبه است ومعلم و دانش

ها و مشکالت و  ارزشیابی مستمر و سازنده است، زیرا هدف آن دریافت کاستی ارزشیابی تشخیخصی هم نوعی   
آموز است تا در طراحی مراحل بعدي آموزش مورد استفاده قرار گیرد و به این دلیل  خطاهاي احتمالی دانش

  .آید نوعی ارزشیابی مستمر به شمار می
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در . ها اهمیت دارد آوري آن به اندازه جمع ی حداقلاستفاده از نتایج ارزشیاب در سنجش و ارزشیابی رشددهنده،   
در مرکز یادگیري قرار دارند و آموزان نقش اساسی دارند، چون آنان هستند که  فرایند این نوع ارزشیابی دانش

آموزان بیشتر در فرایند آموزش  هر چه دانش. کنند نقش اصلی را در پرورش یا اصالح یک آموخته را ایفا می
هاي خود را در ابعاد مختلف گسترش دهنه یا بهبود بخشن؛ به  توانند آموخته بهتر و بیشتر میسهیم شوند، 

  .گیرند عبارتی شیوه آموختن را بهتر یاد می

داند که این  دهد، می بدیهی است زمانی که معلم سنجش مبتنی بر برنامه درسی را در برنامه کار خود قرار می   
اي که حاصل این  هاي سنتی است، اما بهره ن بسیار بیشتري نسبت به سنجشبرنامه نیازمند صرف وقت و توا

اي حاصل  هاي پویا و رشددهنده انتخاب است و به دنبال تمرین، ممارست و پایداري در انجام چنین ارزشیابی
ا با صرف کند ت آموزد که در سالیان بعد به او کمک می تري را به او می هاي ساده و کاربردي شود، قطعأ روش می

هاي سنجش  ها و شیوه امکان دارد که معلم هدف این امر وقتی. تر به بیان نتایج مطلوب برسد وقت و توان کم
  .مستمر و سازنده  و اعتبار ارزشیابی بر اساس آن را باور داشته باشد

  کنیماجرا ارزشیابی مستمر را چگونه 

ارد برنامه کار خود کنید، منتظر دستورالعمل خاصی اگر تصمیم  دارید این شیوه سنجش و ارزشیابی را و   
این نوع سنجش . اي براي سنجش مستمر و پایدار وجود ندارد زیرا یک شکل خاص و از پیش تعیین شده. نباشید

کند،  آوري می هاي مختلف جمع هاي مختلفی انجام شود و هر معلم بر اساس اطالعاتی که از راه تواند به شکل می
ها، پاسخ به  هاي کالسی یا ارائه گزارش پروژه در هنگام انجام فعالیت آموز فتار و عملکرد دانش مثل مشاهده ر

اما باید . تواند او را مورد ارزیابی قرار دهد آموز، می هاي کالسی کتبی و شفاهی و بررسی پوشه کار دانش پرسش
شیوه استفاده از  دهد، و پویا می به یاد داشت که آنچه به یک سنجش و ارزشیابی خاصیت مستمر، رشددهنده

  .نتایج آن است

 هاي ارزشیابی مستمر، توجه به نکات زیر اهمیت دارد تر ویژگی براي شناخت دقیق:  
  آموزش است؛ ارزشیابی مستمر جزئی از فرایند  
 کند؛ شود که طراحی مراحل بعدي آموزش را امکان پذیر می هایی منجر می به فعالیت  
  درسی قابل اجرا است؛در تمامی موضوعات  
 کند؛ سازد و توان خودارزیابی در آنان را تقویت می آموزان را در فرایند یادگیري خود سهیم می دانش  
 هاي گوناگون در نظر  آموزان را در فعالیت کند تا به طور منظم دانش این امکان را براي معلم فراهم می

زیرا به طور طبیعی نوع عملکرد آنان در . ی کندبگیرد و عوملی را که مانع پیشرفت آنان است، شناسای
 .هاي گوناگون یکسان نیست فعالیت
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 آموزان را شناسایی  کند تا عالیق دانش دهد و به او کمک می اندوزي قرار می معلم را در یک فرایند تجربه
 و مفاهیم را به درستی بسنجد؛) ها  سادگی و یا دشواري آن( ها  کند، سطح فعالیت

 دارد، اطالعات کافی  هایی که بر می هاي متناوب و یادداشت سازد تا از طریق ارزشیابی ادر میمعلم را ق
 آوري کند؛ آموزان را جمع براي ارزشیابی دانش

 دهد؛ به روایی بیش از پایایی اهمیت می 

آموز  یک دانشممکن است  ": که کنند، از جمله این بعضی از معلمان به ارزشیابی تدریجی ایرادهایی وارد می     
، این امر الزاماً به معناي ناتوانی او نیست، بلکه ممکن است وقت نتواند مهارت معینی را به درستی انجام دهد

آموزان از حمایت و کمک  بعضی از دانش "و یا  "کافی براي بروز آن توانایی و مهارت خاص به او داده نشده باشد
به این دسته از معلمان  ".ترند هاي خارج از مدرسه موفق ها و فعالیت هوالدین برخوردارند و به این دلیل در پروژ

  :شود به نکات زیر توجه کنند توصیه می

 آموزان بیانجامد؛ بندي دانش ارشیابی مستمر به هیچ وجه نباید به رتبه 
  باید بین سنجش با هدف نمره دادن و سنجش با هدف استفاده از اطالعات حاصل از آن در امر آموزش

 و طراحی مراحل بعدي آموزش، تفاوت اساسی قائل شد؛
  آموز باید به این پرسش  از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانشدر هر مرحله از آموزش، اطالعات حاصل

نه  "توانم بکنم؟  آموز در کجا قراردارد و من براي پیشرفت او چه می این دانش ": معلم پاسخ دهد که
آموز زیر حد متوسط و یا کُندذهن و یا تیزهوش  این دانش ": که مثأل گیري کند که معلم نتیجه این

 ". است
  سنجد و شرایط سنجش  هاي متفاوتی می آموزان را در فعالیت ارزشیابی مستمر دانشبدیهی است که

این مسئله را باید . کند دار می ها یکسان نیست، اما نباید تصور کرد که این امر اعتبار قضاوت را خدشه آن
قضاوت نهایی بر عهده معلم است و اوست که باید به تحلیل این . با دید تحلیلی مورد بررسی قرار داد

آموزي در مبحث الکتریسیته قوي  بدیهی است که امکان دارد در درس علوم تجربی، دانش. نتایج بپردازد
به تمامی  در هر حال معلم در مقام یک قاضی، با توجه. شناسی باشد و دیگري در مبحث زیست

آموز قضاوت معتبر و آگاهانه  تواند در مورد هر دو دانش گیرد، می هاي معتبر می اطالعاتی که از سنجش
 .کند

  

 


