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 :   چکیده

 دبیرانياز  یشود، عالوه بر برخوردار يم مقطع هنرستاندانش آموزان  يآنچه باعث ارتقاء سطح علم

ل حا در.دانش آموزان را برطرف کند يعلم یازهایاست که بتواند ن يازکتب یبامعلومات و باتجربه برخوردار

 نیموضوع ب ني، که ا"يدرصد قبول"مطرح است به عنوان  يدر مدارس به شکل رقابت یحاضر مسئله ا

توانند  يم یاديان زدبیردر آمده است،  يمدارس مختلف شهر ، شهرستان ، استان و کشور به صورت معضل

بدهند تا  "نمره" کنند و "قبول"مدرسه از آنان خواسته است همه دانش آموزان را  ريشهادت بدهند که مد

 !باال برود -ريمدرسه و مد کي تیموفق يبه عنوان مالک رسم-يشاخص درصدقبول

است  فیشود ، عمکرد نا درست در برخورد با دانش آموزان ضع يمبحث کوتاه به آن پرداخته م نيآنچه در ا

است که نه تنها به  باعث شده يزگیانگ يب نيهستند و ا زهیانگ يب لیادامه تحص یکه برا ي،دانش آموزان

 یبدانند برا یرا تنها مفر رسهباشند و مد یفرار يدرس و مدرسه عالقه نشان ندهند بلکه از آن به نوع

که باز هم پرداختن به آنها مورد بحث ما  گريد یا هیو البته مسائل حاش يو وقت گذران حيو تفر يابيدوست 

بار  کي يخود حت لیدر طول مدت تحص ديه که شااز مدرس یو فرار فیدانش آموزان ضع نیهم اما .ستین

و به سطوح باالتر  رندیگ يم يسال نمره قبول انيدر پا يبه راحت رندینگ ياز دروس را نمره خوب يهم بعض

فاجعه  نیچن یبرا یا نهیزم ديافتد و چرا با يم ياتفاق نیاست ، چرا چن نيا يروند ، مسئله و سوال اصل يم

 هيمناسب به پا يکه باعث شده دانش آموزان بدون داشتن سواد علم یگريد ئلهمسوجود داشته باشد؟ یا

نمره مستمر در طول سال به دانش  نياست ، ا "نمره مستمر" عدم توجه بهکنند ،  دایباالتر ارتقاء پ یها

آمده  شیپ شيبرا يکند تا به اصطالح اگر در طول سال درس خوانده اما شب امتحان مشکل يآموز کمک م
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متاسفانه بعضي از نشود ، اما  عياز او ضا ينتوانسته در بخواند بانمره مستمر که به واقع حق اوست ، حقو 

دانش آموزان به اين نکته توجهي نمي کنند و از نمرات مستمر خوبي برخوردار نیستند و اين موضوع باعث 

مدير هنرستان  …………اينجانب . مي شود که نمره نهايي آنها پايین آمده و حق آنان ضايع گردد

در اقدام پژوهي حاضر تصمیم گرفتم به کمک راهکار های جذاب سطح .………شهرستان . ..……

 .معلومات و نمرات مستمر هنر جويان هنرستان خود را افزايش دهم

 

 تقدیم به 

خود نموده و جز  شهیو عقل و منطق را پ شندیاند یم کیکه ن یتمام آزاد مردان

 .ندارند یو سعادت جامعه، هدف شرفتیو پ یاله یرضا

 

مرز و  نیا یکه جان و مال خود را در حفظ و اعتال یبزرگان، و جوانمردان دانشمندان،

 .ندینمایبوم فدا نموده و م
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 زَكاةُ العِلِم بَذُلُُ لِمُستَحِقِّهِ َوإجهادُ النَّفسِ ِفى العَمَلِ ِبِِ؛:السالم  اقل على عليه 

رغر الحکم و ردر )                                          .انش، آموزش ِب كسانى هك شايسته آنند و كوشش رد عمل ِب آن استزكات د
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 :تشكر و قدردانی

که   دلسوز و مهربان همكارانی یو همگام یو همراه یبر همدل كرانیسپاس ب 

که با نكته آنان از  ستهیو تشكر شا ریدر وجودم پروراند با تقد گل محبت را ان ثارشیا

سخن را  علم پرور نمود و همواره راهنما و  یها فهیبلند ، صح یو گفته ها زیدالو های

 .بوده است این اقدام پژوهی در اتمام واکمال من  یراه گشا

 ت مظفر بادا شهیتوسن اند شهیهم               مقامت ز عرش برتر باد   معلما
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 مقدمه  –

تغییرات به وجود آمده در امر آموزش به دلیل توسعة وسايل ارتباطات جمعي، و محیط های مجازی 

گرچه جلوتر بودن ) آموزش باعث شده است که شاگردان حداقل از کتابهای درسي خود بسیار جلوتر بیفتند

لذا لزوم نوآوری در ارائة روشهای تدريس ( بررسي جداگانه را داردين و اساتید خود جای بحث و دبیرآنها از 

يني که با روشهای تدريس سخنراني و حداکثر يکي دو روش ديگر دبیر. وارزشیابي به وجود آمده است 

عادت کرده بودند ، اينک با بحث های جديد مواجه مي شوند ، آموزش گروهي، تهیه چک لیست انتظارات و 

نکه با ارزشیابي مستمر دانش آموزان خود را به گونه ای تربیت کنندکه آنها در تعامل با و خالصه اي... 

عملکردهای آنها را تقويت کنند تا ديگر آنها شنوندگان صرف نباشند که هر چه . يکديگر دانشي را بیاموزند 

و محققاني خوب  به آنها ياد بدهند که پرس و جو کنند. ين مي گويند به گوش جان خريدار باشند دبیر
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ان به آنها ياد ندهند ، بلکه بر کار آنها نظارت کنند تا خود در تعامل با هم ياد بگیرند منابع دبیرديگر . شوند 

را به آنها معرفي کنند تا خود به بسط دانش خود بپردازند ،وقتي روشهای تدريس تغییر مي يابد الزاماً  

ولي روشهای . و سنجش پیشرفت تحصیلي فراگیران به وجود آيد  نوآوريهايي نیز بايد در نحوة اندازه گیری

هدف . ارزشیابي پیشرفت تحصیلي همگام با تغییر برنامه های درسي و روشهای تدريس پیش نرفته است 

ارزشیابي خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشتن برای غافلگیر کردن دانش آموز و محک زدن او با 

هنگ موفقیت را مي توان با کاربرد صحیح در آموزش و ارزشیابي بر فضای کالس فر.معیار آنچه نمي داند

 . غالب کرد

از نظر اسالم نیز ارزشیابي يک ارزشیابي مستمر است ،برای سنجش ما به کل اعمال ما در طول زندگي 

س که ازما نیست هرک: توجه مي شود و مالک محاسبه تنها آخرين اعمال ما نیست، امام رضا مي فرمايد

 «117مشکاه االنوارفصل اول ».روزانه اعمال خودرا مورد محاسبه قرار ندهد

پس براساس اين بیان گهربار ارزشیابي در منطق دين يک ارزشیابي مستمر وروزانه است وهمچنین در 

 بیان احکام دين، دانش زماني مورد اهمیت ودارای ارزش است که در اعضا وجوارح ما نمايان شود وبايد سعي

بي ارزش ترين دانش :مي فرمايد( ع)شود شیوه ارزشیابي  از شناختي به عملکردی تبديل شودحضرت علي 

نهج  93حکمت ».دانشي است که برسر زبان است و برترين علم علمي که در اعضا وجوارح آشکار گردد

 .«البالغه

هرکس کار : ي فرماينددراينجا بحث از عملکرد است نه دانستن و نوشتن وبیان کردن، قران کريم  م

خیری انجام بدهد محاسبه مي شود حرفي از دانستن وبیان کردن نیست پس ما مي آموزيم برای انجام 

 .دادن
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 بیان مسئله

ارزشیابي مستمر را در يادگیری دانش آموزان بررسي نمايیم بايد با مفهوم نمرات اگر مي خواهیم نقش 

انواع ارزشیابي و ارزشیابي مستمر مطلب  ر با تعريف ارزشیابي ،آشنا شويم به همین منظو« ارزشیابي مستمر»

 . را آغاز مي نمايیم

ارزشیابي عبارت است از فرايندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت دانش آموزان » 

 «.در مسیر رسیدن به هدف های آموزشي و پرورشي

 :ان از طريق ارزشیابي مي توانند دبیر.  ان اهمیت خاصي دارددبیرارزشیابي از منظر و ديدگاه 

 . از میزان اثر بخشي و کارايي تدريس خود اطالع حاصل نمايند( الف

 .از میزان تحقق اهداف آموزشي اطالع حاصل نمايند( ب

 .از میزان آگاهي و آمادگي دانش آموزان برای شروع آموزش مطالب جديد اطمینان پیدا کنند(ج

 .انش آموزان خود بیشتر آشنا شوندبا تفاوت های فردی د( د

 :برنامه ريزان وکارشناسان آموزشي نیز مي توانند

 . از میزان کارايي برنامه های آموزشي آگاهي پیدا کنند   -0

روشها، و تجهیزات آموزشي جهت تطابق با شرايط موجود را طراحي و تنظیم  برنامه های الزم ،   -1

ا و ابزار جديدی برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلي از حدود چهل سال پیش روشه. نمايند

يادگیرندگان طرح ريزی و ابداع شد که با يک فاصلة زماني نسبتاً طوالني اين روشها و ابزار  کم کم در ايران 

 : نیز مطرح گرديد که اهداف زير را دنبال مي کرد

 . دگیری فراگیرانتاکید بر اندازه گیری مهارتهای تفکر و مهارتهای يا     -0

 .به کارگیری روش ها و ابزارهای اندازه گیری نوين      -1

 . به جای ارزشیابي نهايي ( مستمر)تاکید بر ارزشیابي تدريجي      -3
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 .توجه به ارزشیابي های گروهي      -1

 . ارزشیابي در خارج از چهار ديواری مدرسه و کالس درس      -1

 .ارزشیابي پوشه ای      -7

 . تاکید بر تفکر واگرا ، همگام با تفکر واگرا      -2

 تعریف ارزش یابی مستمر

ها، پرسش ها و پاسخ  شيآزما) گوناگون داخل کالس  یها تیفعال يعملکرد دانش آموز ط يابيارزش 

 .نديمستمر گو يابيخارج از کالس را ارزش  یها تیفعال زیو ن... ( و  سيتدر نیح یها، کفت و گوها

آن است  امیپ نيا. دارد دبیردانش آموز و  یبرا یکننده ا نییروشن و تع امیمستمر همواره پ يابيزش ار 

 :که

 .قرار دارد یریادگياز  يدانش آموز در چه سطح( الف

 انيها در جر يشود تا ضعف ها و کاست یزيآموزش در کالس چگونه برنامه ر یبعد یمرحله ( ب

 .برطرف شود یریادگي

مستمر وجود ندارد، بلکه  يابيارزش  یبرا يکه فرمول خاص افتيتوان در يباال م حاتیتوضتوجه به  با

 يم نیرا مع يابيفعال، نوع و زمان ارزش  یریادگي -ياددهي نديدانش آموز در فرآ شرفتیمتناسب با پ دبیر

 .کند

 ارزش یابی مستمر یها یژگیو 

 دانش آموزان  نیکاهش اضطراب و رقابت در ب        ·

 دانش آموزان  يدرس یو برنامه ها تیو ترب میتوجه به اهداف تعل        ·

  ینديمستمر و فرآ يابیتوجه به ارزش        ·

 . دانش آموزان  يلیبا امور تحص اءیمطلوب اول یریدرگ یها نهیزم یفراهم ساز        ·
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 ان دبیر نیدر ب ياددهيدر دانش آموزان و  یریادگيعالقه به  شيافزا        ·

 . دانش آموزان  يلیدر نحوه قضاوت در باره عملکرد و ارتقا تحص رییتغ        ·

  يروابط اجتماع تيو تقو يدر کار گروه تیو فعال یاصل مشارکت ، همفکر تيتقو        ·

  يو همسال سنج يخود سنج یتوجه به روش ها        ·

  رییادگي نديفرآ نیدر ح رندگانیدگايبه  يفیتوص یبه بازخوردها يتوجه اساس        ·

  دبیردانش آموزان به  يکاهش وابستگ        ·

 .  قیعم یریادگيتوجه به         ·

 وصیف وضع موجود ت 

از ابتدای سال تحصیلي  . سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت مي باشم ...مدت  …اينجانب 

و روش  ندبه عمل مي آورد دبیران بي و شفاهي بسیاری کهدر موارد متعدد متوجه شدم که آزمون های کت

نمرات پائین تر از حد انتظار   تعدادی از دانش آموزانند های متعدد و فعال که به کار مي گرفت تدريس

اين دانش آموزان حتي سرکالس هنگام تدريس يا حل .کسب مي کنند و شديداً دچار افت تحصیلي هستند

های موقت  مجبور به استفاده از راه حلدبیران را ز خود نشان نمي دادند و من نیز کردن تمرينات عالقه ای ا

 توسط دبیران  هر بار پس از تصحیح  برگه های امتحاني.  . مي نمودمجهت جلب توجه آنها نسبت به درس 

ت نامطلوب واقعاً نگران مي شدم و به اين فکر مي کردم که چرا اينگونه است ؟ و چگونه مي توانم اين وضعی

 .  را تغییر دهم 

و از روش های تدريس مختلفي توسط دبیران  شد برای يادگیری بهتر گاهي امتحانات شفاهي برگزار مي    

 .اما باز مي ديدم که نتیجه ی آن چنان مطلوب حاصل نمي شود  .استفاده مي گشت



 

برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

12 

 

درس مي  تند که قبل از امتحانادر مصاحبه هايي که با خود دانش آموزان داشتم آنها اظهار مي کرد    

ولي در صحبت با والدين آنها متوجه شدم که آنها نیز از نحوه ی درس . خوانند ولي فراموش مي کنند 

 . خواندن و انجام تکالیف فرزندشان و نمرات امتحاني آنان ناراضي بودند 

اشتند که دانش آموزان به دلیل ان در میان گذاشتم آنان نیز عقیده ددبیرمسئله را که با تعدادی از      

 . مشکالت زيادی که دارند قدرت تمرکز در کالس را ندارند 

معاون آموزشگاه که بیشتر با دانش آموزان اين مدرسه سر و کار داشته است نیز اظهار داشتند که بايد قبل 

یم که تا حدودی از امتحانات نوبت اول مشکالت و مسايل آنان شناسايي شود و راه حلي مناسب پیدا کن

آنها دارای افت تحصیلي و  تعدادی از   در میان دانش آموزان پیشرفت در وضعیت درسي آنان ايجاد شود 

نیز به دانش آموزان فعالي تبديل شوند و  تعداددوست داشتم کاری کنم که اين .ضعف در يادگیری بودند 

با تحقیقات مناسب و مطالعه کتابهای  شان باالتر برود و بدين ترتیب تصمیم گرفتممستمر سطح نمرات

 . مرتبط با اين موضوع در اين وضعیت تغییری دهم و بدين ترتیب پژوهش من شروع شد 

 (1)گرد آوری شواهد 

 كسب نمرات  : الف 

با توجه به توضیحاتي که در توصیف وضع موجود گفته شد ارزيابي دقیقي از نمرات سه ماه مهر و آبان و آذر  

برای  کسب مي کنند پايیني از دانش آموزانم در اکثر امتحانات نمرات  تعدادی و متوجه شدم که  انجام دادم

و س طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبان و آذر میانگین گرفته ودر  دقیق تر بودن اطالعات از نمره های اين

  .مورد بررسي قرار دادم

 نامه پرسش: ب 

نامه ای  پرسش تعداد دانش آموز ضعیفبرای درس نخواندن به اين  جهت آگاهي از داليل دانش آموزان     

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همکاران 01اين )تا از عوامل عمده ی افت تحصیلي 01دادم که
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در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم که ( دلیل انتخاب نمودم 21از بین  هنرستانوبا توجه به مشکالت 

   . قت است را عالمت بزنند آنچه حقی

پس از بررسي و تجزيه و تحلیل پاسخ ها مشخص شد که دانش آموزان به ترتیب عوامل زير را سبب     

 :کاهش نمرات خود مي دانند

 %011:نداشتن برنامه ريزی درسي مناسب درخانه*           

 %011:بي توجهي والدين به اموردرسي فرزندشان*  

 %27:وکم کاریدرس نخواندن *   

 %72:بي توجهي سر کالس*  

 %11:بي دقتي در امتحانات*  

 %21:تصمیم نداشتن جهت ادامه تحصیل*   

 %31:ضعیف بودن پايه *   

 %12:اختالفات ودرگیريهای والدين*   

 %12:اضطراب امتحان*   

 % 01:دبیرمناسب نبودن روش تدريس *           

 مصاحبه با والدین : ج   

ترتیب دادم و با آنها در رابطه با داليل  دانش آموزان ضعیفجلسه ای با والدين  17/2/93ريخ در تا 

ضعف درسي فرزندشان و کارهايي که در خانه انجام مي دهند صحبت کردم و اظهارات آنها را يادداشت 

  .نمودم 
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 مصاحبه با همکاران : د   

همکاران در رابطه با داليل افت تحصیلي تبادل نظر  با 19/2/93ان در تاريخدبیردرجلسه ای درشورای     

 . نموديم 

، چون  دانش آموزان استبیشتر دلیل گرفتن نمره کم بي توجهي خانواده ها به   ":   معاون آموزشگاه       

 دانش آموزان دارای مشکالت خانوادگي از قبیل اختالفات والدين ، اعتیاد ، زنداني بودن پدر ، درآمدبعضي از 

آنها اهمیت . سوادی هستند و ديگر جايي برای درس خواندن و يا توجه کردن به فرزندشان ندارند  کم ، بي

   .درس بخواندنمي دهند که فرزندشان زيادی 

و  دبیردانش آموزان به دلیل ضعف پايه درسي باتالش های بسیار  "    :   معاون فني نظرات            

همچنین خانواده ها نقش مهمي در پیشرفت دانش آموزان . بدست مي آورند خودشان باز نتیجه کمي را 

 ".دارند و بايد آنها را وادار به همکاری نمائیم

  .را نوشته و در اختیار من قرار دادند ن ازنیز در برگه ای داليل افت تحصیلي دانش آمو   معاون اجرايي     . 

ش آموز نسبت به مدرسه وتحصیل،برخورد والدين با دانش نگرش دان:طبق نوشته های ايشان عواملي همچون

 .آموزومحیط نا امن خانواده در افت تحصیلي موثرهستند

برنامه :کارهای زير مي تواند مفید واقع شوداه برطرف کردن موارد فوق واجرا نمودن ر":ايشان نوشته اند    

 "....ق و،استفاده از تشوي ريزی قابل اجرا،تغذيه مناسب،ايجاد صمیمیت،

 :پیشینه تحقیق 

از عوامل « عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان »در مقاله ای تحت عنوان ( 0321)رحیمي        

 :موثر در رشد تحصیلي به شرح زير نام مي برد 

 سازمان آموزش و پرورش  -0

 تأکید بر رشد عقالني  -1
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 جو عاطفي مدرسه و کالس  -3

 ان دبیرپیش فرض های   -1

 عقب ماندگي آموخته شده  -2

 مسايل درون خانواده  -1

 :وی در رابطه با اثرات پیشرفت تحصیلي مي نويسد

اهمیت پیشرفت تحصیلي در سالمت رواني دانش آموزان به حدی است که برخي از متخصصان آن را "      

 . "ته اندحداقل تا نیمه دوم دوره جواني معیار اساسي برای تشخیص عملکرد سالم دانس

هنگامي که محیط مدرسه محیطي حاکي از شايستگي و ": مي نويسد(  0312) رحیميبه نقل از بلوم      

های رواني در فرد ايجاد مي شود ولي  لیاقت را برای دانش آموزان فراهم کند نوعي مصونیت در برابر بیماری

 ."ی مبتال مي گردندقرار بي   افراد شکست خورده معموالً به افسردگي، ناسازگاری و

اولین قدم جهت پیشرفت دانش آموز فرصت دادن به وی است تا موفقیت  ":او در ادامه مقاله مي نويسد      

 ."را هر چند سطحي تجربه کند و عزت نفس پیدا کند

ر های زير مي تواند در ايجاد انگیزه د بهره گیری از راه":مي نويسد(  0312) رحیميبه نقل از بلوم      

 : ان کمک کنددبیردانش آموزان به 

 بیان دقیق هدف های آموزشي  -0

 استفاده از تشويق های کالمي  -1

 بهره گیری ازآزمون هاو نمرات درايجاد انگیزه  -3

 ارائه محرک های جالب و تازه  -1

 ارائه ی مطالب از آسان به مشکل  -2

 پرهیز از ايجاد رقابت های نامناسب  -1
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 "های متنوع در تدريس روش استفاده از -7

 :در جائي ديگر به اين مورد برخورد کردم که

با هم ساالن صرف نظر از نتايج مطلوب بسیاری که  دانش آموزان دارای ضعف درسي تماس و داد و ستد"    

را از حالت خود مداری خارج کند و به واقع گرايي رهنمون  دانش آموزدارد، دست کم اين مزيت را دارد که 

 ( 0327)پارسا."مي سازد

 تجزیه وتحلیل داده ها 

تعداد دانش آموز ضعیف بسیار پايین طبق لیست نمرات ومعدل دانش آموزان میانگین کل نمرات اين       

 مي باشد که بسیار نامطلوب است؟ چه عواملي باعث اين افت نمره شده است؟

؟آيا واقعاً تمايلي به تحصیل ندارند؟ آيا از آينده چه موانعي باعث پیشرفت اين دانش آموزان شده است       

اعم از  0با توجه به شواهد . آمد -ای که در انتظارشان است خبر ندارند؟اينها سواالتي بود که به ذهنم مي

لیست نمرات، بررسي پاسخ نامه ها، بحث  و تبادل نظر با همکاران محترم در رابطه با داليل افت تحصیلي 

و تجزيه و  داليلپس از بررسي   ،مان و با استفاده از مطالعه کتاب ها و تحقیقات قبليخود هنرستاندر 

تحلیل آنها به اين نکته پي بردم که رفع بعضي عوامل از حیطه اختیار من خارج است و نمي توانم آنها را 

را تا حدودی ضعیف برطرف کنم و نبايد به آنها توجه کنم، امّا تعدادی از عوامل هستند که مي توانم آنها 

در همین راستا تعدادی از عوامل که حذف آنها مرا به هدفم نزديک تر مي کرد را . یرمبکرده يا از بین 

  .انتخاب کرده و دور آنها خط کشیدم

 یافتن راه حل ها

ا راه هايي وجود دارد که بر اساس بحث و گفت و گو ب پايین بودن نمرات برای از بین بردن عوامل موثر بر 

در حقیقت دراجرای راه حل ها عواملي بايد به . همکاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوری نمودم

 .وجود بیايندتا معلول از بین برودکه من آن ها را نوشتم
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 .با توجه به اين نکات برای از بین بردن يا کاهش اثر، انتخاب کرده بودم راه حل ها را نوشتم     

 :عدم عالقه به ادامه تحصیل:0علت          

 راه حل ها              

 مشاوره با دانش آموز -0             

 مصاحبه با والدين -1           

 کم کردن انتظارات عالي -3           

 تشويق دانش آموز -1           

 مقايسه نکردن دانش آموز با ديگران -2           

 آينده نگری عدم درک ارزش کاروتوان:1علت

 

 راه حل ها

 معرفي افراد موفق -0  

 مطالعه کتاب غیر درسي -1

 صحبت با دانش آموز -3

 نداشتن انگیزه:3علت

 راه حل ها

 ايجاد عالقه به درس -0 

 دادن مسؤلیت  -1

 تشويق به موقع -3

 ترس و اضطراب امتحان:1علت
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 راه حل ها                                

 يجاد اعتماد به نفس در دانش آموزا-0           

 آمادگي قبل از امتحان-1         

 صحبت با والدين-3

 در نظر گرفتن هدف های کوتاه مدت-1

 سردر گمي در خانه:  2علت

 راه حل ها  

 مشاوره با والدين -0 

 کم کردن سرگرمي ها -1

 نظارت والدين -3

 عدم رابطه بین خانه و مدرسه: 1علت

 راه حل ها  

 ت از والديندعو -1

 توجیه والدين -2

 فراهم آوردن امکانات -3

 بي توجهي والدين نسبت به امور درسي فرزندشان::7علت

 راه حل ها  

 ايجاد ارتباط بین خانه و مدرسه -0

 مقايسه نکردن دانش آموز با ديگران توسط والدين -1

 جلوگیری از تمسخر و تحقیر شدن -3
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  دانش آموزفشار درسي نیاوردن به  -1

 کم کردن اختالفات خانوادگي -2

 انتخاب طرح جدید و اجرای آن

پس از بررسي کامل متوجه شدم که برای رسیدن به هدفم روش های بسیاری وجود دارد که 

روش برای دستیابي به هدفم پیدا کردم که  3اما من . ديگران هم استفاده کرده و گاهاً نیز موفق شده اند

و باال رفتن نمرات  آن به بسیاری از عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلي  خیلي سريع مي توانستم با اجرای

 است    دست پیدا کنم که هنوز در هیچ جايي و کتاب و تحقیقي نوشته نشدهمستمر 

 دادن برنامه ی درسي : روش اول 

قبل از هر کاری چون به اين نتیجه رسیده بودم که دانش آموزانم در خانه برنامه درسي منظمي 

به تهیه يک برنامه درسي که در توان   01/9/93در تاريخ دبیران دارند و دچار سردرگمي هستند با کمک ن

برای اين که بعد از تعطیل شدن کالس و رفتن به خانه بدانند چه  .اقدام نموديم کلیه دانش آموزان باشد

از آن استقبال   ساعتي بايد چه کاری انجام دهند اين بیشتر يک برنامه پیشنهادی بود که کلیه دانش آموزان

  . کردند

 

 تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف:روش دوم

  ودن از برنامه ريزی کردن دانش آموزان قوی خودتوجه به پاسخ های پرسشنامه قبلي و آگاه ببا

در )از دانش آموزان ممتازم را قبالً با آنها نیز در اين باره صحبت کرده بودم  تعدادیبرای درس خواندن 

در اين روش دانش . .با يکديگر در يک گروه قرار داديمتحت تحقیق را  ان و دانش آموز( 01/9/93)تاريخ 

دانش آموز ضعیف مي بیند و متوجه مي شود که دوست . ای خود صحبت مي کنندآموزان با هم کالسي ه

ممتاز او چگونه فکر مي کند؟ چه تصمیماتي برای آينده دارد؟ چگونه درس مي خواند که برای امتحان 
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در نتیجه .اضطراب ندارد؟ و به اين نتیجه مي رسد که دوست من به داليلي که گفت، موفق شده است

و علل زير که از عوامل عمده ای در نداشتن . به موفقیت ايجاد مي شود و جان مي گیرد دراوحس رسیدن

 :انگیزه و افت تحصیل هستند از بین مي رود

 عدم توان آينده نگری  -0

 ناتواني در درس ارزش کار  -1

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

 احساس تنبلي و بي حوصلگي  -1

 ای ادامه تحصیل عدم ايجاد انگیزه بر -2

 ... ترس و اضطراب در امتحان و  -1

مي بینید که به همین آساني بسیاری از عوامل اثرگذار بر پیشرفت نیز ايجاد مي شوند و من 

 . را حذف کنمرا که در پايین آمدن نمرات مستمر نقش دارد توانستم با اين کار تعداد زيادی از عواملي 

 ا            سط اولیواموردرسی  تورت بر تکالیف تهیه فرم بررسی و نظا: روش سوم

چون در صحبت هايم با والدين و با مطالعه تحقیقات متوجه شدم که اکثر والدين دانش آموزان از زمان 

یچ نظارت مفیدی بر درس خواندن هاظهار بي اطالعي مي نمودند و بعضي از آنها مستمر  برگزاری امتحانات 

 . به نظرم رسید که آن را به مرحله ی اجرا درآوردمفرزندشان نداشتند طرحي 

 

 :با اين روش نیز اثر عوامل زير کاهش يافت يا حذف شد

 بي توجهي والدين نسبت به امور درسي و تکالیف  -0

 بي اطالعي والدين از زمان برگزاری امتحانات  -1

 تنبلي و کم کاری  -3
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 عدم عالقه به تحصیل  -1

 نخواندن در امتحانات  اضطراب ناشي از درس -2

 عدم رابطه بین خانه و مدرسه  -1

  

 (2)گردآوری شواهد 

پس از اجرای اين روش ها که من بر روی دانش آموزانم کار کردم با توجه به حجم مطالب درسي 

سعي کردم کار را راحت تر کنم تا دانش آموزان ضعیف نیز توسط دبیران انواع روش های تدريس ارائه با 

 . باال بکشند خودر ا

پس از اجرای اقدامات فوق الذکر عالقه دانش آموزان به درس خواندن و تالش در جهت بهبود نمرات     

 .افزايش يافت و آنها موفق شدند در امتحانات مستمر نمرات بااليي را کسب نمايند

 اعتبار بخشی و ارزیابی  

انش آموزان داده مي شد و هر کاری را در وقت با دادن برنامه درسي در خانه نظمي به فعالیت های د   

 .                  هند مناسب انجام مي دادند و اين باعث مي شد زمان بیشتری را به درس خواندن اختصاص د

اجرای روش دوم بعد ار روش اول باعث شد که عوامل پیشرفت تحصیلي زير ايجاد شود يا قوت پیدا    

 :کنند

 يروي از بین رفتن کم-0

 ايجاد اعتماد به نفس-1

 جلوگیری از تمسخر وتحقیر-3

 ايجاد انگیزه در دانش آموز-1

     درک ارزش کار-2
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 ...توانايي در آينده نگری و ادامه تحصیل و -1

با اجرای روش تکمیل فرم و اظهار نظرهای والدين و حتي فقط نظارت بر درس خواندن آنها عوامل    

 :زير قوت پیدا مي کرد

 دانش آموزان ه والدين به درستوج-0

 آمادگي کامل جهت امتحان-1

 عالقه به درس و تحصیل-3

 ارتباطات مستمر والدين و مدرسه-1

 ملموس بود و تغییرات   آمد به طور آشکارا  بدست هنرستانو در نهايت نتیجه ای که بدين وسیله در 

عالقه آنان به امتحان دادن و . شهود بودايجاد شده بود کامالً م  شور و شوقي که در دانش آموزان ضعیف

 .رقابت های مفید آنان را کامالً فرد ديگری نشان مي داد و ديگر موقع درس دادن آنها بي توجه نبودند

 بایدها و نبایدهای ارزش یابی مستمر    

 . ارزش يابي مستمر بايد متناسب با اهداف آموزشي باشد   ·

 . ستمر نبايد به پرسش های کتبي و شفاهي محدود شودوسیله ی سنجش در ارزش يابي م   ·

 . ارزش يابي مستمر نبايد در قالب آزمون های کتبي هماهنگ و در سطح منطقه انجام گیرد   ·

 . ارزش يابي مستمر بايد توام با افزايش اعتماد به نفس و تکريم شخصیت واالی انساني دانش آموزان باشد   ·

 . د تحت تاثیر نیازهای کاذب محیط قرار گیردارزش يابي مستمر نباي   ·

 . ارزش يابي مستمر بايد متناسب و هماهنگ با محتوی کتب درسي باشد   ·

 .برجسته تر نشان دهد  ارزش يابي مستمر بايد همواره پیشرفت های فراگیر را   ·
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 نکات خاص در ارزشیابی مستمر  

 . زش است ارزش يابي مستمر جزيي از فرايند آمو         ·

ارزش يابي مستمر به فعالیت هايي منجر مي شود که طراحي مراحل بعدی آموزش را امکان پذير          ·

 . مي سازد

 . ارزش يابي مستمر در تمامي موضوعات درسي قابل اجرا مي باشد         ·

 . ارزش يابي مستمر دانش آموزان را در فرايند يادگیری خود سهیم مي سازد         ·

 . ارزش يابي مستمر توان خود ارزيابي را در دانش آموزان تقويت مي نمايد         ·

 : ارزش يابي مستمر معلم را قادر مي سازد تا         ·

ü      به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون در نظر بگیرد . 

ü       عاليق دانش آموزان را شناسايي نمايد . 

ü     طالعات کافي برای ارزيابي معتبر دانش آموزان را جمع آوری نمايدا.  

     مقایسه ارزش یابی پایانی با ارزش یابی مستمر 

ارزش يابي مـستمر به اين سئوال پاسخ مي دهد که دانش آموزان چگونه آموخته اند ؟ در حالي که      ·

کاری . ابي مستمر فرآيندگرا است نه نتیجه گراامتحانات پاياني مي خواهد بداند چه آموخته اند؟ ارزش ي

ولي ارزش . ندارد که چه چیزی بدست آمده، مي خواهد بداند چگونه بدست آمده و به تالش نمره مي دهد

مثال چنان چه در انجام آزمايش به نتیجه مطلوب نرسد نمره دارد چرا . يابي پاياني به نتیجه نمره مي دهد

ا انجام داده و نرسیدن به نتیجه باعث تالش مجدد در دانش آموز مي شود و که دانش آموز فعالیت خود ر

وی را به تفکر وادار مي کند تا علت را جويا شود، ما نند آزمايشگری که برای رسیدن به جواب بارها آزمايش 

 . خود را مي آزمايد
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ن تفکیک قضاوت از ارزش يابي مستمر فرآيند محور است و از قبل مشخص نیست و ويژگي خوب آ     ·

سنجش است، يعني به معلم مي گويد به دانش آموز تکلیفي بده که به او نمره ندهي بلکه بازخورد دهي و 

 . چندين بار بازخورد بدهد تا بتواند بعد از چند ماه فرصت، قضاوت را در پايان انجام دهد

بت، زمینه ای برای حسادت دانش ارزش يابي پاياني دانش آموزان را از هم تفکیک مي کرد و رقا     ·

آموزان فراهم مي آورد، درحالي که در ارزش يابي مستمر فعالیت هر دانش آموز با فعالیت های قبلي او 

 . مقايسه مي شود

 . جواب سئواالت ارزش يابي پاياني از قبل مشخص است     ·

 . فکر بیشتر اهمیت مي دهدارزش يابي مستمر انديشیدن را به دانش آموز ياد مي دهد و به ت     ·

 . اضطراب و استرس در امتحان پاياني نتیجه امتحان را تحت تأثیر قرار مي دهد     ·

چون امتحان پاياني در يک مرحله برگزار مي شود حوادث غیر قابل پیش بیني ممکن است دانش آموز      ·

مجموع تالش ها مورد بررسي قرار مي را از حضور در جلسه امتحان محروم کند، ولي در امتحان مستمر که 

 . اين امر اتفاق نمي افتد  گیرد

تقلب به عنوان يک فعل غیر اخالقي در امتحان پاياني رواج داشته و در مواقعي که دانش آموز در اين      ·

اجتماعي او به وجود مي آورد، در   امر موفق شود و طعم شیرين آن را حس کند زمینه منفي در اخالق

 . که امتحان مستمر يک نوع خود ارزيابي است حالي
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 خطاهای رایج در اجرای ارزش یابی مستمر 

ارزش يابي تکويني که در نظام امتحاني مدارس تحت عنوان نمره مستمر به کار مي رود معموالً با خطاهايي 

 :اين خطاها معموالً عبارتند از. همراه است که با اهداف ارزش يابي مستمر مغايرت دارند

 . استفاده از امتحاناتي به شکل و شیوه امتحان پاياني فقط با هدف ثبت نمره برای دانش آموز · 

 . منظور کردن میانگین نمرات امتحانات انجام شده به جای نمره مستمر · 

 . عدم شناسايي مشکالت دانش آموز و تدريس معلم بعد از هر ارزش يابي · 

 . رفتار در ارزش يابي دانش آموز به جز نمرات ارزش يابي روی کاغذمنظور نکردن عوامل ديگر سنجش  · 

 . منظور کردن نمره مستمر براساس نمره پاياني · 

 . اعالم نکردن عوامل مؤثر در ارزش يابي مستمر در ابتدای هرسال به دانش آموز و اولیای آنها · 

 . بعضي از عوامل اجرايي آموزش و پرورش کم اعتبار جلوه دادن نمره مستمر نسبت به نمره پاياني توسط · 

نداشتن علم کافي تعداد کثیری از دبیران برای به کار گیری ابزارهای معرفي شده برای اجرای ارزش يابي  · 

 . مستمر

 ... کتابخانه، اينترنت و: نبود امکانات کافي در بعضي از مناطق برای استفاده دانش آموزان مانند · 
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 ارزش یابی پایانی

، نیز عالوه بر ارزش يابي دانستني های اکتسابي (نیم سال اول و آخر سال تحصیلي)ر ارزش يابي پاياني د

نتیجه »، «طراحي تحقیق»، «تفسیر کردن»، «مقايسه کردن»، «فکرکردن»دانش آموزان، مهارت های 

هارت ها اختصاص داده حداقل نمره ای که به اين م. و مانند آن ها را بايد ارزشیابي کرد« آزمايش»، «گیری

پرسش های اين آزمون بايد بیشتر فکری و فهمیدني . نمره ی کل آزمون کمتر باشد 12 ٪مي شود، نبايد از 

يعني بهتر است پرسش ها تفکر برانگیز . باشند و از پرسش هايي که متکي بر حافظه اند کمتر استفاده شود

گاهي از طريق مطرح ساختن برخي شرايط فرضي . نندباشند و دانش آموزان را با يک مسأله جديد درگیر ک

مي توان از دانش آموزان خواست که به نتیجه گیری، تفسیر يافته ها، طراحي تحقیق، آزمايش و مانند آن ها 

بديهي است اگر . چنین پرسش هايي در واقع مهارت دانش آموزان را مورد سنجش قرار مي دهند. بپردازند

اً شبیه پرسش های کتاب درسي داده شود، از نظر ارزش يابي کم ارزش و گاهي در آزمون پرسش هايي عین

با توجه به هدف های آموزش علوم، معلم بايد در آموزش بر موارد . اوقات به طور کامل فاقد ارزش است

 مهارت و نگرش به اندازه ی دانستني ها تأکید کرده و بکوشد در پرسش های پاياني نیز دانش آموزان را از

 :مزايا و معايب ارزشیابي پاياني در جدول ذيل ارائه مي شود. بعد اين آموخته ها ارزش يابي کند

 مزایا و معایب سنجش و ارزشیابی پایانی

 معايب مزايا

همه ی دانش آموزان تحت شرايط يکساني ارزش   ·

 .يابي مي شوند

 .تهیه ی پرسش های اين نوع آزمون ها ساده است  ·

های آزمون پاياني و قضاوت برای  تصحیح برگه  ·

 .معلم راحت است

تفاوت های فردی دانش آموزان را درنظر نمي   ·

 .گیرد

به دلیل عدم وجود تعامل بین معلم و دانش آموز از   ·

 .روايي بااليي برخوردار نیست

شرايط کنترل شده ی جلسات امتحان ايجاد نگراني   ·

و اضطراب مي کند و توان دانش آموز را کاهش مي 
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امکان مقايسه ی دانش آموزان را بر اساس يک   ·

 .معیار کلي فراهم مي سازد

نقش عوامل خارجي در قضاوت را تا حد امکان کم   ·

مي کند، به عبارت ديگر ارزش يابي پاياني به معلم 

 .وابسته نیست

آموز را در زمان امکان ارزشیابي تعداد زيادی دانش   ·

 .محدود فراهم مي کند

 .پايايي حد بااليي دارد  ·

 .معلمان در اجرای آن مشکلي ندارند  ·

 .بارم بندی پرسش ها ساده است  ·

 .دهد

به دلیل وجود عدم تعامل بین معلم و دانش آموز،   ·

اطالعاتي که جمع آوری مي شود، بسیار محدود است 

و از اعتبار قضاوت معلم بر اساس آن اطالعات مي 

 .کاهد

اني هماهنگ منطقه ای يا کشوری آزمون های پاي  ·

نگرانسي و اضطراب پیوسته ای را برای معلم فراهم 

مي کند و او را مجبور به تربیت دانش آموز برای 

 .موفقیت در اين گونه آزمون ها مي کند

امکان ارزيابي دانش آموز از نظر نیل به هدف ها   ·

بسیار محدود مي شود، زيرا ارزشیابي هدف های 

گرشي از طريق امتحان کتبي و شفاهي مهارتي و ن

 .بسیار محدود است

،  "صحیح"دانش آموز را از جهت پاسخ های   ·

تصنعي و از پیش تعیین شده مي سنجد و به رابطه ی 

. سنجش، يادگیری و فرايند آموزش توجهي نمي کند

 .اين امر بین دانش آموز و معلم فاصله مي اندازد

های فردی ساخته بیشتر به منظور سنجش تفاوت   ·

 .شده است، نه ارزشیابي رشد دانش آموز

معموالً قضاوت به صورت نمره ی کمي گزارش مي   ·

شود که هیچ گونه اطالعاتي به دانش آموز يا والدين او 

 .درمورد توانايي ها و ضعف های او نمي دهد

فرصت کار تازه، نوآوری، خالقیت و اتخاذ شیوه ی   ·

 .نمي دهدجديد را به دانش آموز 
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 نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها   

شخص امتحان شونده را مورد سؤال قرار  تیو موقع تیامتحان، از آن جا که شخص ی-جلسه

زمان آزمون،  تمحدودي. آور است-دلهره ز،ها دارند نی-که تسلط کامل بر آموخته يکسان یبرا يحت دهد،-يم

را  يانياست که روا بودن آزمون پا یگريوجه، از موارد دمورد ت های-هدف تها و محدودي-سؤال تيمحدود

 . برد-يسؤال م ريز

آموز در -دانش يلیتحص شرفتیپ ياز چگونگ ياطالع کاف تواند-ينم يانيآزمون پا گر،يد یسو از

باشد،  یریادگي های-از هدف يشامل برخ تواند-يفقط م يانيآزمون پا ز،یحالت ن نيدر بهتر. بگذارد اراختی

 . ها-مجموع هدف ی-رندهیرگنه درب

نه چندان آرام و مطبوع،  تیموقع کيفاصله دارد و در  یریادگي يواقع تیاز موقع ،يانيپا آزمون

موضوع  نیهم. زند-آموزان نسبت دهد که گاه سرنوشت آن ها را رقم مي-را به دانش ايي-نمره خواهد-يم

 . کند-آموزان را اضافه مي-دانش ياضطراب و نگران ز،ین

 

 ها به فراموشي-است که آموخته يهيباشد، بد اديز زیو آزمون ن یریادگيزمان  ی-فاصله گرا

 ی-هر چه فاصله. شوند-يم يواقع یریادگي نيگزيجا «يشب امتحان های-حفظ کردن» ايو  ندگراي-يم

 .    ابدي-يم شيافزا زین یریادگآموزان در ي-و امتحان کمتر شود، توجه و دقت دانش یریادگي

از  يبه عنوان بخش يابي-و قرار گرفتن ارزش رانیروش فعال و جلب مشارکت فراگ یریارگک به

 یریادگي انيرا ندارد، بلکه موجب بهبود جر يانيو همراه با آن، نه فقط نقاط ضعف آزمون پا سيتدر انيجر

 . شود-يم زین

 ايو  دهند-يمربوط به درس پاسخ م های-الزم، به سؤال ی-زهیانگ جاديبا ا آموزان-دانش

 ها،-تها و فعالی-سؤال نيا. ابندها را بی-پاسخ سؤال شود،-يکه موجب م دهند-يرا انجام م هايي-تیفعال
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 قابلدرس  های-هدف ها،-توگو و فعالی-بحث و گفت انپس در جري. اند-درس را نشانه گرفته های-هدف

را مشاهده و  ها-تیفعال ی-نحوه تواند-يم ،یریادگي انيجر ريو معلم به عنوان مد شوند-يم يدسترس

 یو معلم بر موارد مثبت در راستا کنند-يخود را دنبال  م های-تیفعال اقیبا اشت ران،یفراگ. کند يابي-ارزش

آن ها را در جهت  ،ياصالح یو با بازخوردها کند-يتوجه م ها-يبه بدفهم ورزد،-يم دها تأکی-هدف

آموزان و -دانش ازین یمعلم آموزش را بر مبنا گر،يد نایبه ب. کند-يم تيشده، هدا نیمع شیاز پ های-هدف

عمل و  ی-تا اطالعات الزم را از نحوه کند-يتالش م ز،یدر ادامه ن. کند يآغاز م شانيا يفعل تبراساس وضعی

 .رندگی-يقرار م يابي-و اساس قضاوت و ارزش هيپا طالعات،ا نیهم. کند آموزان، گردآوری-دانش شرفتیپ

هم  يابيزمان بر است، ارزش  یدوران دانش آموز یاست که حداقل به اندازه  ینديآموزش فرا اگر

و زمان چند  يآموزش یهر دوره  انيرا به پا يابيارزش  ی فهیتوان وظ ينم. دارد ازیطول زمان ن نیبه هم

کند  يرا از او سلب م زاضطراب و ترس از ندانستن و نتوانستن تمام توان دانش آمو رايساعته محدود کرد، ز

 . نقاط ضعف او ندارد یادآوريجز  يو حاصل

ما در هر سني باشیم، با شنیدن نام امتحان، دچار اضطرابي پنهان مي شويم و در شرايط  همه

ترس و اضطراب . مختلف احساس مي کنیم امتحان، بر ذهن و روح و دانش ما اثر منفي گذاشته است

. معلمان و يا آموزشگاه شرطي شده و ياد گرفته مي شود فراگیران به طور معمول از طريق وظايف آموزشي،

امتحان نیز به دلیل ويژگي های خاص خود از جمله ارزيابي فعالیت آموزشي، محیط رسمي و خاص، 

افزون بر آن توانمندی . محدوديت زماني و نظارت دقیق آموزشي به طور کلي برای فراگیران اضطراب زا است

چنان چه اضطراب بیش از حد . ن با توجه به میزان اضطراب موثر واقع شودهای شناختي و عملي فراگیرا

شدت يابد، موجب مي گردد تا فراگیران از توجه مستقیم به وظايف دور شوند و اضطراب عملکرد يا تحصیلي 

. بدبه عالوه برخي از رفتارهای فراگیران موجب مي شود تا ناآرامي در آن ها افزايش يا. در آنان آشکار گردد

ناراحتي خود، اضطراب خود را تشديد مي کنند و به انتقاد از  وبرخي فراگیران با توجه مداوم به حواس پرتي 
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آثار چنین اضطرابي به کاهش و تضعیف حافظه و توانمندی های شناختي منجر شده و بر . خود مي پردازند

. يد کننده اضطراب تلقي مي شوندبطور کلي ادراکات فرد، تشد. وظايف تحصیلي و آموزشي مسلط مي گردد

دارد که فراگیر به دلیل اشتغال فکری مبني بر عملکرد خوب ، فرآيند تفکری خود را  جودحتي اين امکان و

چنین سیکل معیوبي نگراني را افزايش مي دهد و فرآيند های . آسیب بزند و عملکرد خود را  تضعیف نمايد 

 .مشکل مي کند  شناختي و حافظه فرد را چند برابر دچار

اين حال، از ديرباز، امتحان روشي استاندارد و رايج برای ارزيابي دانش افراد در زمینه های  با

اين که امتحان چگونه برگزار شود و اين ارزيابي ها، از چه طريقي صورت بگیرند، از . گوناگون بوده است

به ذات خود امر مفید و الزمي است که  درواقع ، امتحان. مباحث قابل طرح و بررسي در عرصه آموزش است

بر مبنای آن مي توان به سنجش نتايج آموزش پرداخت، اما ترديدی نیست که برای رسیدن به اين هدف، 

اين که چه روش های ديگری را . برگزاری امتحان به شیوه های مرسوم و شناخته شده، تنها راه حل نیست

از سوی سیاستگذاران آموزشي مورد  بايدد، بحثي است که مي توان جايگزين روش های سنتي امتحان کر

توجه قرار گیرد؛ اما در شرايط فعلي که هنوز تا تغییر کامل شیوه های مرسوم و ابداع شیوه های جديد راه 

فکری که در نهايت ، وضعیت . بايد برای شرايط موجود برگزاری امتحان فکری کرد. زيادی باقي است

دانش آموزان ، مهمترين گروهي . امتحان را بهبود بخشد اریرايط رواني برگزسنجش دانش آموزان و ش

دانش آموزان در فواصل زماني بسیار کوتاه، به . هستند که به طور مستمر با پديده امتحان سر و کار دارند

اين سنجش مستمر، يا از طريق پرسش های شفاهي و . شیوه های گوناگون، مورد سنجش قرار مي گیرند

از طريق آزمون های کتبي، اما در نهايت، آن چه بیشتر از خود آزمون برای دانش  امر کالسي است؛ يمست

آموزان معنا و اهمیت دارد، نتیجه امتحان است که در شرايط مرسوم آموزشي کشور ما، اغلب از طريق نمره، 

 جشمهمترين مالک سننمره، در آموزش و پرورش کشور و در فرهنگ سنتي يادگیری ما، . تعیین مي شود

توانايي های فرد است؛ تا جايي که تکیه و تاکید بیش از حد بر آن باعث شده است جنبه های ديگر توانايي 
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با توجه به شرايط تعريف شده ای که ما با آن سر و کار . دانش آموز کامال از ياد برود، يا ناديده گرفته شود

برای اين که نتیجه فعالیت دانش آموز، برای . اردر معلمان قرار دداريم، نمره تنها وسیله ای است که در اختیا

خودش، معلم و خانواده اش مشخص شود، امتحان برگزار مي شود و نمره، يک روش برای نشان دادن اين 

ابعاد توانايي های يک فرد دست يافت، چرا که  یبا اين همه، از طريق نمره، نمي توان به همه . نتیجه است

 .آن ها را نمي توان با امتحان اندازه گرفت و تعیین کرد یژگي های متفاوتي دارند که همه افراد، وي

بسیاری از . امتحان ، باعث مي شود بخشي از توانايي های فرد، به حالت غیرفعال دربیايد اضطراب

ت از آن استفاده افراد به دلیل اضطراب امتحان، معلومات خود را از ياد مي برند، يا نمي توانند به طور درس

با اين که معلمان و روان . در نتیجه، بخشي از ارزش ارزيابي امتحان، به اين طريق زير سوال مي رود. کنند

شناسان، هر دو به اين امر اذعان دارند، الجرم از نمراتي که از اين امتحانات به دست مي آيد، به عنوان عامل 

حال، کم نیستند معلماني که مي کوشند شیوه های ديگر  در عین. سنجش دانش آموزان استفاده مي کنند

تغییرات اعمال شده در نظام آموزشي و تالش هايي که برای . را هم در ارزيابي دانش آموزانشان به کار ببرند

ابداع شیوه های جديد ارزيابي دانش آموزان انجام گرفته است، منجر شده است بینش معلمان درباره نمره 

 باضطرا. با اين حال ، هنوز برخي معلمان، از نمره به عنوان يک ابزار، استفاده مي کنند. ودبسیار متحول ش

امتحان، وقتي تبديل به اضطراب نمره مي شود، مشکل مضاعفي است که فرآيند يادگیری را دچار اختالل 

با شرايط دشوارتری دانش آموزان، پس از اين که جريان اضطراب آور امتحان را از سر مي گذرانند، . مي کند

ما تازه با يک مشکل تازه  متحان،بعد از برگزاری ا. مواجه مي شوند که نمره، برايشان به ارمغان مي آورد

مواجه مي شويم، آن هم شرايط حساس روحي دانش آموزاني است که به خاطر چند نمره، دچار بحران مي 

ايي است که به هر شکل شده، مي خواهند نیم راهروهای مدرسه، پس از تصحیح اوراق، پر از بچه ه. شوند

ترين دلیل اين حساسیت را برخورد معلمان و خانواده  مدانش آموزان ، مه. نمره به نمره شان اضافه شود

آن ها معتقدند خانواده ها و معلمانشان بر مبنای نمره درباره آن ها قضاوت مي کنند و . هايشان مي دانند
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برای برطرف کردن اين حساسیت در دانش آموزان و کم کردن عوارض . نیست تغییر دادن نظر آن ها ممکن

،  11تا وقتي نمره، آن هم فقط نمره . سمت اولیای دانش آموز و معلمان برداشته شود ازآن، اولین قدم بايد 

مالک سنجش توانايي های يک دانش آموز قرار بگیرد، مي توان انتظار هر برخورد نادرست و هر عارضه 

 اطمیناننمي توان : در اين حالت يادگیری کامل اتفاق نمي افتد. طفي ناگواری را در دانش آموز داشتعا

داشت نمره بیستي که با اين رويکرد به دست مي آيد، نشان دهنده يادگیری کامل فرد باشد، همان طور که 

يد مورد توجه قرار گیرد آن چه با. نمرات کمتر نیز به هیچ وجه نشان گر ضعف يادگیری دانش آموز نیست

نمرات بسیار کم است که در اين موارد هم بايد دنبال ريشه های ضعف دانش آموز گشت و آن را به شیوه ای 

ترديدی نیست که بسیاری از نمره های باالی درسي، بدون پشتوانه علمي الزم به دست . معقول جبران کرد

در مقابل، . حد مطلوبي از دانش و توانايي برخوردارندمي آيند و بسیاری افراد با نمره های متوسط، از 

چون فکر مي . خود را به عوامل فرهنگي بیروني نسبت مي دهند یتبسیاری از خانواده ها ريشه اين حساس

دارند که اگر  يکنند ارزيابي خارجي جامعه ما در مقاطع مختلف در نهايت براساس نمره است و عنوان م

در . وجهي و بي دقتي ، نمره ای را از دست بدهند، کسي شرايط آن ها را نمي سنجدفرزندانشان بر اثر بي ت

 . است که به جای دانش آن ها حرف مي زند نمرهواقع، اين 

در نظر گرفتن همه اين عوامل و عوارض، به نظر مي رسد تغییر در اين نوع نگاه، بايد همه جانبه  با

ک هايي موثر و کارآمد در ارزيابي دانش آموزان بايد از اين فشار از سويي، نظام آموزشي با ايجاد مال. باشد

. مناسب تری در پیش بگیرد وردکم کند و از سوی ديگر، فرهنگ عمومي جامعه بايد نسبت به اين امر، برخ

با ايجاد چنین تعادلي مي توان انتظار داشت دانش آموزان در شرايطي امن تر و آسوده تر، به يادگیری 

 .و اين يادگیری موثرتر و مفیدتر صورت بگیرد بپردازند
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