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1دبیر شیمی ،آموزش و پرورش ناحیه  2تبریز
 2دبیر شیمی ،آموزش و پرورش ناحیه  2تبریز
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چکیده
در توسعه آموزش و پرورش مالکها و فاکتورهای متعددی نقش دارندکه مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش
میباشد .هدف از ارزشیابی در نظامهای آموزشی مقایسه وضع موجود آموزشی با وضع مطلوب و مورد انتظار
است تا با مشخص شدن کاستیها ،راهکارهای مناسب در جهت جبران کاستیها اتخاذ شود .در این مقاله سعی
شده است ارزشیابی تکوینی و یکی از رو شهای اجرایی و عملی آن در آموزش شیمی مورد بررسی قرار گیرد.
جهت اجرای ارزشیابی تکوینی از شیوههای متنوعی استفاده میگردد .در هر یک از این روشها باز خورد ،از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .در شیوه سنجش مشاهده ای یکی از روشهای مهم ،استفاده از چک لیستها
است .چک لیستها میتوانند به عنوان روشی برای ارایه بازخورد فعالیتهای کالسی دانشآموزان مورد استفاده
قرار گیرند .در این کار پژوهشی،تعدادی از چک لیستها که برای مواد درسی و اهداف مختلف در کالسهای
درسی شیمی تهیه و اجرا شده اند ،معرفی میگردد .ارایه باز خورد فعالیتهای دانشآموزان با استفاده از چک
لیستها توانسته است به ایجاد انگیزه بیشتر در دانشآموزان انجامیده و رقابت را در بین گرو هها افزایش دهد.

کلمات کلیدی
ارزشیابی تکوینی ،چک لیست  ،سنجش مشاهده ای ،باز خورد.

نکات برجسته پژوهش


ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی  -یادگیری است و همراه با آموزش انجام میگیرد.



در هر یک از این روشهای ارزشیابی تکوینی ،باز خورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



چک لیستها برای ارایه بازخورد فعالیتهای کالسی دانشآموزان مورد استفاده قرار میگیرند.
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پیمایند .به منظور آماده سازی افراد جامعه و تجهیز آنها به دانش و مهارت راهی جز آموزش و تربیت افراد وجیود نیدارد .بنیابر
این هر کشوری باید دارای یک نظام آموزشی پویا و فعال باشد .نظام اموزشی مسوءلیت سنگینی درقبیال آمیوزش افیراد جامعیه
دارد تا بابکارگیری منابع مالی و نیروی انسانی ،رشد و توسعه تواناییهای فراگیران را فراهم نموده و سیبب پیرورش کارآمیدی و
خالقیت در افراد جامعه گردد .در همین راستا ارزشیابی آموزشی فرصتی فراهم ساخته تا با بهیره گییری از ابزارهیا و روشهیای
مناسب ،نظامهای آموزشی مورد بازنگری قرار گرفته و در تأمین نیازهای جوامع ،موفق عمل کنند.
در ارزشیابی تکوینی ،معلم ،ارزشیابی را در خدمت آموزش و یادگیری قرار میدهد .لذا ضعفهای عملکرد دانشآمیوزان و
قوتهای آنها ،برای این منظور بررسی می شود که راهی برای برطرف کردن و یا بهبود نقیا ضیعف آنهیا یافیت شیود .بیازخورد
حاصل از ارزشیابی تکوینی به دانشآموزان فرصت میدهد تا نسبت به آنچه یاد میگیرند توجه کنند ،مهیارتهیا و توانیاییهیای
فکری خود را پرورش دهند و با کسب آگاهی از نقا قوت و ضعف خود ،در جهت رسیدن به اهداف آموزشی ،رفع نارسیاییهیا و
پرورش و تقویت جنبههای مثبت خود گام بردارند .

 -2ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را به صورت زیر تعریف میکنند :
سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسهی نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پییش تعییین شیده بیه منظیور تصیمیم
گیری در باره این که آیا فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانشآموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند؟ و به چیه
میزانی[.]1
سازمانهای آموزشی جهت تحقق اهداف تعیین شده ،به ارزشیابی برنامههای خود نیاز مبرمی دارند تا معلیوم شیود کیه
اقدامات و عملیات انجام شده تا چه حد با مالکها و موازین پیش بینی شده تطابق دارنید ارزشییابی در سیازمانهیای آموزشیی
بازوانی قوی برای مدیران و معلمان است که به کمک آنها میتوان در مورد قطع ،ادامه ،اصالح یا تعیدیل و توسیعه برنامیههیای
آموزشی و درسی تصمیم گیری نمود .ارزشیابی میزان موفقیت هدفها را نشان میدهد و به طیور مسیتمر و میداوم برنامیههیای
آموزشی را میسنجد ،بنابر این اگر برنامههای آموزشی و درسی و فرآیند یاددهی – یادگیری دائمیا در حیال ارزشییابی نباشیند،
آموزش وپرورش حال پویایی خود را از دست میدهد و حالتی ایستا به خود میگیرد .یکی از مشیکالت اساسیی نظیام آموزشیی
ایران ،ضعف در اجرای ارزشیابی مطلوب و عدم توجه به اصول ارزشیابی است.
ارزشیابی تکوینی با پیش بینی سهم برای فرآیند یادگیری در ارزش گذاری به جریان رشد دانشآموزان رویکیردی را بیه
وجود آورده است که از طریق آن میتوان هویت فردی دانشآموزان را نیز مورد توجیه جیدی قیرار داد .توجیه بیه فعالییتهیای
مستمر دانشآموز در قالب سنجش عملکرد و نحوه کوشیدن دانشآموزان ضمن آشکار کردن سرمایه منحصر به فرد فطیری هیر
کدام از آنها امکان تولید دانش و نو آوری و خالقیت را فراهم میکند .

 -9 -2شیوههای اجرایی ارزشیابی تکوینی
برای اجرای ارزشیابی تکوینی شیوههای متنوعی وجود دارد .از جمله این روشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ثبت رویدادهای مهم از عملکرددانشآموزدریک مجموعه
 -2انجام آزمایش به صورت فردی وگروهی
 -3انجام پروژههای فردی وگروهی
 -4اجرای نمایش
 -5مشاهده واستفاده از آن در اندازه گیری
 .6یادداشت رویدادهای مهم عاطفی ،روانی وحرکتی
 -7اظهار نظرهای کتبی وشفاهی معلم
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 -8دادن کارهای عملی به دانشآموزان (پوشه کار یا مجموعه کارها ) ( ) Portfolio
 -9انجام آزمون کتبی و چند گزینه ای
 -11استفاده از سوالهای شفاهی ،تحلیلی ،تبیینی
 -11تهیه گزارش وخالصه نویسی
 -12برگزاری کنفرانس
 -13مشارکت دانشآموزدر ارزشیابی از خودیا دیگران
 -14انجام آزمونهای کتبی تشریحی

 - 2 – 2اهمیت بازخورد
یکی از ویژگیهای مهم ارزشیابی ،بازخورد است .اگر بازخورد نباشد ،ارزشیابی تکوینی نمیتواند جهتگیری اصالحی
داشته باشد .بازخورد سبب میشود ،که فعالیت های یادگیری در جهت انتظارات آموزشی قرار گیرد و عاملی بسیار مؤثر و
ثمربخش در بهبود عملکرد یادگیری است .بازخورد نظر و واکنش معلم نسبت به وضع یادگیری دانشآموزان است .در جریان
بازخورد برای دانشآموز مشخص میشود ،که از لحاظ آموزشی در چه وضعی قرار دارد .بازخورد به دانشآموز کمک میکند تا
خطاها و اشتباهاتش را در جریان یادگیری کاهش داده و وظایف و تکالیفش را با دقت بیشتری انجام دهد [.]2
بازخورد مثبت و منظم ،بخش ارزشمند فرآیند یاددهی -یادگیری است .بازخورد اغلب شامل پیشنهادهایی است که
دانشآموز چگونه میتواند در کارهای آینده عملکرد خود را بهبود بخشد .همین که دانشآموز احساس کند به سوی موفقیت
پیش میرود ،سطح اعتماد به نفس وی افزایش مییابد .
در شیوه سنجش مشاهده ای یکی از روشهای مهم ،استفاده از چک لیستها است .چک لیستها میتوانند به عنوان
روشی برای ارایه بازخورد فعالیتهای کالسی دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرند.

 - 3 – 2چک لیست ها
عبارت است از مجموعهای از نشانهها و شواهد ،که به یک انتظار یا انتظارات خاصی مربو میشوند .معلم براساس
تشخیص خود ،چک لیستها را برای مواد درسی و اهداف مختلف تهیه و اجرا میکند .چک لیستها باید ساده و محدود باشند
و بهتر است زمانی که دانشآموزان در کالس یا در آزمایشگاه ،در حال فعالیتهای یادگیری هستند ،اجرا شود تا روند پیشرفت
آنان را نشان دهد .در این روش میتوان هم عملکردها نظیر اجرای یک فعالیت آزمایشگاهی توسط دانشآموز و هم فراورده
مانند کسب نتایج حاصل از آزمایش را مورد سنجش قرار داد[ .]4رفتار دانشآموزان در حین انجام فعالیتهای آموزشی به
صورت فردی و گروهی مشاهده وبر اساس معیارهای تعیین شده ارزیابی میشود و هدف از آن دریافت نقا ضعف دانشآموزان
در حیطههای دانشی ونگرشی و روانی -حرکتی و ارایه بازخورد به فراگیران و راهنمایی و اقدام در جهت رفع آنها است.
تعدادی از چک لیستهای پیشنهادی دروس شیمی دبیرستان برای ارزیابی فعالیتهای دانشآموزان به شرح زیر ارایه
میگردد:
 -9- 3- 2بحثهای کالسی
مثال  :بهره برداری از هر منبع در صورتی اقتصادی است که کمترین هزینههای محیط زیستی (آلودگی هوا ،آلودگی
آب ،انقراض جانوران و از میان رفتن چشم اندازهای طبیعی و  )..را داشته باشد .این دید گاه را درکالس نقد کنید .کتاب شیمی
()1بخش سوم (جدول )1
جدول  : 9چک لیست پیشنهادی برای ارزیابی بحثهای گروهی در کالس

نقش ارزشیابی تکوینی و ارایه بازخورد در

چک لیست ارزیابی بحثهای کالسی:
پایه:اول

کالس4 :

تاریخ:
گروه 1

انتظارات آموزشی

1

2

گروه 2
1

3

2

گروه 3
3

1

2

3

● از آموختههای قبلی جهت بیان نظرات خود به درستی استفاده میکند.
● مطالب خود با آرامش بیان میکند.
● به نظرات دیگران احترام میگذارد و به آنها گوش فرا میدهد.
● در بحثهای گروهی شرکت فعال دارد.
● اشکاالت نظر خود را میپذیرد.
● زمان در نظر گرفته شده برای بحث را رعایت میکند.

 -2-3 – 2تهیه روزنامه دیواری
از روزنامه دیواری میتوان در موارد زیر استفاده کرد:
آ -جمع بندی مطالب یک بخش
ب -سازماندهی منسجم مطالب
پ -ارایه اطالعات خواسته شده
ت -ارایه نظریههای علمی در مورد یک موضوع []5
مثال :در یک فعالیت گروهی تحقیق کنید که پیش از مندلیف چه کسانی برای دسته بندی عنصرها تالش کرده اند.
نتیجه تالش گروه خود را به صورت یک روزنامهی دیواری به کالس ارایه دهید.
کتاب شیمی( )2بخش دوم (جدول)2

جدول  : 2چک لیست پیشنهادی برای ارزیابی روزنامه دیواری
چک لیست ارزیابی روزنامه دیواری
موضوع :جدول تناوبی
پایه :دوم
انتظارات آموزشی

تاریخ:

کالس:
گروه 1

گروه 2

گروه 3
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● صحیح بودن مطالب علمی ارایه شده
● سازمان دهی مطالب
● تمیز و خوانا بودن
● استفاده از منابع متنوع جهت جمع آوری اطالعات
● همکاری و هماهنگی اعضای گروه در تهیه روزنامه دیواری
● ...

 -3-3-2پروژههای پژوهشی
پروژه کوشش علمی یک دانشآموز رادر حیطه مورد نظر نشان میدهد.پروژه به دانشآموز این امکان را میدهد که
ایدهها را بررسی و امتحان کند به دنبال راه حل هایی بگردد و مهمتر از همه درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه کند .پروژه
گروهی مستلزم شرکت گروه دربرنامه ریزی ،تحقیق ،بحث گروهی و ارائه محصول است.
مثال :در یک فعالیت گروهی تحقیق کنیدکه فاضالب خانهی شما و همسایگانتان به کجا میریزد؟ همچنین این شیوه
دور ریختن فاضالب بر محیط زیست چه تاثیری دارد و مسئوالن سازمان آب وفاضالب شهر شما چه برنامه هایی را برای
تصفیهی فاضالب خانگی در دستور کار خود دارند؟
کتاب شیمی ( )1بخش اول( جدول )3
جدول : 3چک لیست پیشنهادی برای ارزیابی پروژههای پژوهشی
فرم ارزیابی پروژه  :فاضالب خانه شما به کجا میریزد!
کالس4 :
پایه :اول
معیارهای ارزشیابی
● صحت اطالعات بدست آمده
● دقیق بودن اطالعات بدست امده
● کامل بودن اطالعات داده شده (در حد کتاب درسی)
● رعایت نظم و ترتیب در مطالب ارایه شده
● تمیز و خوانا بودن مطالب ارایه شده

 -4-3-2اطالعات جمع آوری کنید

تاریخ:
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4
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در این فعالیت دانشآموزان با مراجعه به منابع علمی معتبر روش استفاده از منابع را میآموزند و مهارتهای الزم برای
جمع آوری اطالعات را کسب میکنند.
مثال :هنگامی که فلزهای قلیایی برای مدتی در معرض هوا قرار بگیرند ،مخلو پسچیده ای از ترکیبهای شیمیایی
روی سطح آنها تشکیل میشود .در بارهی نام و ویژگیهای اجزای این مخلو و چگونگی تشکیل آنها تحقیق کنید و نتیجه را
در کالس ارایه دهید .کتاب شیمی ( )3بخش اول( جدول )4
جدول : 4چک لیست پیشنهادی برای ارزیابی اطالعات جمع آوری کنید
فرم ارزیابی جمع آوری اطالعات
پایه:

کالس:

معیارهای ارزشیابی

تاریخ:
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

● صحت اطالعات جمع آوری و ارایه شده
● دقت اطالعات بدست امده
● کامل بودن اطالعات بدست آمده
● رعایت نظم و ترتیب در مطالب ارایه شده
● تمیز و خوانا بودن مطالب ارایه شده

 -5-3-2فعالیتهای کالسی مانند  :همچون دانشمندان
مثال  :بررسی خواص کولیگاتیو ،کتاب شیمی ( )3بخش سوم جدول()5
جدول : 5چک لیست پیشنهادی برای ارزیابی همچون دانشمندان
فرم ارزیابی همچون دانشمندان
پایه :سوم

کالس :ریاضی

معیارهای ارزشیابی

تاریخ:
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

● تکمیل صحیح جدول داده شده
● پاسخ صحیح به پرسشهای مطرح شده
● مقایسه نقطه جوش و انجماد محلولها با توجه به عوامل موثر بر آنها
● همکاری و همفکری جهت پاسخ گویی
● نتیجه گیری صحیح

البته معلمان ارجمند برای ارزیابی فعالیتهای دیگر دانشآموزان هم میتوانند چک لیست هایی را با نظر خود طراحی و
تهیه کنند.
 -6-3-2چک لیستهای کلی

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

شایان گفتن است که برای صرفه جویی در وقت ،میتوان چک لیستها را برخی فعالیتهای دانشآموزی سادهتر در
نظر گرفت و آنها را برای چندین فعالیت دانشآموزی در یک صفحه خالصه نویسی کرد .استفاده از این چک لیستها آسانتر
بوده و نیاز به زمان کمتری دارد (جدول )6
جدول  - 6چک لیست ارزیابی فعالیتهای دانشآموزان کالس ............................دبیرستان ..............................

خواسته شده به صورت شفاهی

ارایه مقاله یا گزارش در رابطه با پروژههای

ارایه خالصه درس

پاسخ به پرسشهای شفاهی

شرکت در بحثهای کالسی

اجرای نمایش به صورت فردی ویا گروهی

سخنرانی

کاربردهای شیمی در زندگی به صورت

محلول ها ،شناساگرهای اسید –بازو).....

دست ساختههای مرتبط با عناوین

دانشآموزان

آزمایشهای کتاب درسی(رسانایی الکتریکی

انتظارات آموزشی

علی .....
حسن.....
ناصر.....
کاظم.......
..............

 -3نتیجه گیری
در اجرای ارزشیابی تکوینی میتوان از شیوههای مختلف استفاده کرد .در هر یک از این روشها ارایه بازخورد به
دانشآموز سبب میشود اشتباهاتش را جبران کرده و با عالقه و انگیزه بیشتری در فرایند یادگیری شرکت کند.
چک لیستها نقا ضعف دانشآموزان را در هر یک از فعالیتهای درسی مشخص میکنند.
ارزشیابی تکوینی به تفاوتهای فردی دانشآموزان در فرایند یاد دهی -یادگیری توجه کرده و برای هر دانشآموز برنامه
آموزشی ویا تکالیف متناسبی پیشنهاد میکند.
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