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  چكيده 

كـه  علمـان را بـه ايـن امـر معطـوف گردانيـده       م توجه ، شيمي نقش  آزمون عملكردي در يادگيري درسضمن بررسي   در اين مقاله

ايـن   .شود هاي عملي فراگيران محسوب مي براي ارزشيابي از فعاليت هاي موجود  ترين شيوه مناسب يكي از  استفاده از سنجش عملكردي

و يا بيـان  گذاشته ه نمايش نوع سنجش به هر نوع فعاليت يا كار خالقانه ي دانش آموز كه از طريق آن مي تواند آن چه را آموخته است ، ب

ترغيـب و  ،اسـتفاده از مسـائل واقعي  ،تاكيد بر سنجش مستقيم،كار بستكه شا مل ي سپس ويژگي هاي سنجش عملكرد.مي پردازد ،كند

يشـترين فاصـله را از   كـه ب آزمون هاي كتبي عملكـردي   به چهار دسته بندي آزمون هاي عملكردي تقسيم بررسي و استتشويق تفكر باز

بـراي   ،كه اين آزمون ها به عنـوان وسـايل سـنجش غيـر مسـتقيم عملكـرد      ، زمون شناساييآ ،در زندگي واقعي دانش آموز دارد   عملكرد

و سـوم   گيـرد  هاي كسب شده مورد اسـتفاده قـرار مـي    ها، محاسن، معايب و كاربرد مهارت در تشخيص ويژگييادگيرنده  سنجش توانايي

در اين آزمـون هـا از دانـش     استنيز معروف » سنجش قياس پذير«سازي كه به   آزمون شبيه يا هسازي شد هاي شبيه عملكرد در موقعيت

آموز خواسته مي شود تا در يك موقعيت شبيه سازي شده يا خيالي، همان فعاليت هايي را انجام دهد كه در موقعيت هاي واقعي ضـروري  

يادگيرنـده در محـيط    كـه  ترين روش ارزش يابي به عملكـرد واقعـي اسـت    ككه نزدي انجام پروژه يا نمونه كار ين آزمونو چهارم .هستند

برگـه   ،عمـومي   تكليـف   كـه شـامل  ) يعملكـرد  يآزمـون هـا   يطراح(اصلي آزمون هاي عملكردي  قسمت .طبيعي ارزش يابي مي شود

  .است ورد بررسي قرار گرفتهم همچنين مزايا و معايب استفاده از اين روش، است  نمره گذاري  ارزشيابي
  

  اينترنت، مدل سازي مولكولي ، واژه پردازي،شبيه سازي   ،رنمونه كا،  زمون شناساييآ آزمون عملكردي ، :واژه هاي كليدي

  

  مقدمه

  آزمون هاي عملكردي

انش از طريق آن دو . يكي از آزمون هاي معتبر است كه به قصد ارزش يابي از عملكرد واقعي دانش آموزان طراحي و اجرا مي شود 

آ اين نوع  .آموزان با اجراي فعاليتي اثري را توليد مي كنند يا عمال نشان مي دهند كه به چه ميزان ، دانش و مهارتي را كسب نموده اند 

ندگان در رسيدن به هدف هاي متنوع تحصيلي به عنوان مكمل آزمون هاي كتبي معلمان را در سنجيدن ميزان توفيق يادگير زمون ها

ناظر بر مشاهده وعمل دانش آموزان در انجام تكاليف محوله يا شخص او آزمون توسط معلم صورت مي گيرد واين نوع  .دياري مي دهن

سنجش عملكردي از طريق درگير نمودن دانش  .بسياري از اين نوع آزمون ها در محيط واقعي يا شبه واقعي رخ مي دهد . داوطلبانه است

اين نوع سنجش به هر نوع فعاليت  حفظ كردن و كنفرانس دادن در كالس است :از تعاريف سنتي مثل آموز در تكاليف عملي ، چيزي فراتر

بهترين سنجش  .يا كار خالقانه ي دانش آموز مي پردازد كه از طريق آن مي تواند آن چه را آموخته است ، به نمايش بگذارد و يا بيان كند

به همين منظور استفاده از . هاي فردي و گروهي سنجيده شود نها در هنگام انجام فعاليتگيرد كه عملكرد آ از فراگيران هنگامي انجام مي

 ارهايمع نييتع دردر اين نوع آزمون ، .مي شود هاي عملي فراگيران محسوب ترين شيوه براي ارزشيابي از فعاليت سنجش عملكردي مناسب

و  ارهايمع نيياست در تع ستهيشا. باشد  يمهم م زينظر خود شاگرد ن يرددر موا يحت اينمره در نظر گرفته شده قضاوت معلم و  زانيو م

  .ها و تالش او در نظر گرفته شود  ييبا خودش و سطح توانا سهيدر مقا ريفراگ شرفتيپ زانيسنجش آن ها م
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  ويژگيهاي سنجش عملكرد  �

  :را مي توان در چهار دسته زير خالصه كردويژگيهاي سنجش عملكرد 

  .آموز، عالوه بر دانستن دانش مي تواند آنرا به كار ببند يعني سنجش اينكه آيا دانش: كار بستتاكيد بر )الف

  غيرمستقيم جاييعني سنجش هدف آموزشي به صورت مستقيم به : تاكيد بر سنجش مستقيم) ب

  .وند يا شبيه به آنها هستنديعني استفاده از مسائل و واقعيت هايي كه در زندگي واقعي يافت مي ش: استفاده از مسائل واقعي) ج

براي مسائل و تشويق آنان به درگير شدن با  تلفآموزان يه پيداكردن راه حل هاي مخ يعني هدايت دانش: ترغيب و تشويق تفكر باز)د

  .مسائل به طور گروهي و كار كردن بر روي آنها براي مدت طوالني
  

 سنجش عملكرد �

آزمون . شود هاي يادگيري فراگيران به طور مستقيم ارزشيابي مي فرايندها و فراورده»ي عملكرديآزمون ها«در سنجش عملكردي يا  

ماهيت عملكرد نوع آزمون ها    در اين.ي عملكردي با فرايند يا شيوه اجرا، فراورده يا محصول كار، و يا تركيبي از اين دو سروكار دارندها

و شايستگي هاي   ها فراگيران فرصت مي يابند مهارت هم چنين . دكند كه تاكيد بر چه قسمتي بايد باش مشخص مي مورد سنجش

ها مشتمل بر طراحي و اجراي آزمايش هاي علمي، نوشتن  اين روش. آموخته خود را آشكار سازند و در حين آن نيز چيزهايي بياموزند

، شركت در امتحانات عملي هاي  نمودارها، مهارت   تفسير و استفاده از نقشه ها و است،  مطالب و مقاالتي كه مستلزم بازانديشي، بازسازي

از همه روش ها و ابزار  سنجش عملكرددر . واقعي و عملي سنجش عملكرد است  كه همه و همه نشانگر كاربرد،... ي شفاهي و آزمون هاو 

البته الزم به ذكر است   هاي معلم ساخته، كه حتي از روش هاي مرسوم و معمول اندازه گيري مانند آزمون ردفاده كموجود مي توان است

هدف و نحوه ي به كارگيري و استفاده از نتايج   كه آنچه كه اين ابزارهاي رايج و كّمي را از روش هاي كيفي نوين متمايز مي سازد،

با وسايل   ورزي در فعاليت بعضي از عملكردها مثل دست. به شكل فردي يا گروهي سنجيده شوددر ضمن عملكرد ميتواند . سنجش است

ها را بايد ضمن انجام دادن سنجش كنيم و لذا با  گونه فعاليت اين. انجامد هاي ملموس و عيني نمي آزمايشگاهي به محصوالت يا فراورده

در بعضي از زمينه هاي عملكردي ديگر، .دن با وسائل آزمايشگاهي ، سخنراني كردنمانند كار كر .شيوه اجرا يا فرايند عمل سروكار داريم

براي مثال حل مسئله و اخذ جواب درست در . شود محصول يا فراورده مورد تاكيد است و توجه چنداني به فرايند يا شيوه اجرا نمي

. شوند فراگير در زمره توليد فراورده يا محصول محسوب ميهاي آزمايشگاهي و نيز ارايه گزارش كار فعاليت آزمايشگاهي توسط  فعاليت

كند و هم  هاي آزمايشگاهي هم فراورده، يعني چيزي كه فراگير توليد مي رسيم كه در فعاليت بندي به اين نتيجه مي بنابراين با يك جمع

هاي مهم عملكرد  فرايند و هم فراورده به عنوان جنبهبنابراين بايد هم . هاي عملي مورد تاكيد قرار دارند فرايند، يعني شيوه اجراي فعاليت

  . مورد ارزشيابي قرار گيرند

هاي اجرايي، و هم مهارت در  هم مهارت در استفاده از فرايندها و شيوه. سروكار دارد»مهارت«سنجش عملكردي يا آزمون عملكردي با 

  .ها توليد فراورده

  :مياز خود  بپرسسنجش عملكرد چند  سؤال  يبهتر است قبل از اجرا

  )هدف .( مييازمايرا  ب يدانش ايچه مفهوم، مهارت  ميخواه يم  -1

  )محتوا . ( بدانند ديبارا زيچه چ رانيفراگ -2

  )عملكرد رشيمالك پذ. ( عملكرد مورد نظر را از خود نشان دهند ديبا يدر چه سطح رانيفراگ -3
  

  : هدف آزمون عملكردي  �

  :اين اهداف عبارتند از. توان به دو بخش مهم تقسيم كرد يادگيري را از لحاظ سنجش مي هاي آموزش و به طور كلي هدف 

 مثالً اينكه(. دانش آموز بايد ياد بگيرد دانشي را كه كسب كرده در شرايطي واقعي يا نسبتا واقعي به كار گيرد . هاي دانشي هدف -1

  )شود براي حجم سنجي از بورت استفاده مي در درس شيمي 

مثالً روش كار با بورت و ( ، مهارت در استفاده از فرايندها و شيوه هاي اجرايي و نيز مهارت در توليد فرايند هاهاي مهارتي هدف -2

  ).انجام حجم سنجي
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  دسته بندي آزمون هاي عملكردي �

  :اند ي عملكردي را به چهار دسته زير تقسيم كردهآزمون هاانواع روشهاي سنجش يا 

  . ) بيشترين فاصله را از عملكرد در زندگي واقعي دانش آموز دارد( عملكرديي كتبي آزمون ها-1

ي مداد و كاغذ مورد استفاده در ارزشيابي از دانش و هدفهاي حوزه شناختي  تفاوت داشته و عمدتاً بر آزمون هابا  آزمون هااين نوع 

توان براي ارزشيابي  مي آزمون هااز اين . هاي عملي تاكيد داردسازي شده با موقعيت هاي عملي يا شبيه كاربست دانش و مهارت در موقعيت

شود، هم نتيجه  كه محصول يادگيري به صورت كتبي ارايه مي آزمون هادر اين . طراحي آزمايش، استدالل و حل مسئله استفاده كرد

هاي  ها يا فعاليت براي سنجش مهارتي كتبي عملكردي آزمون هاتوان از  در بعضي مواقع مي. دانش فرد است و هم نتيجه مهارت او

براي مثال به هنگام ارزشيابي از مهارت فراگيران در كار با دستگاههاي گران قيمتي مثل طيف سنج جرمي يا . اي نيز سود جست واسطه

هاي آنان  بي مهارتي عملكردي براي ارزشياآزمون هاتوان بدون اينكه فراگيران دستگاه را ببينند و يا لمس نمايند از  ستون تقطير مي

  .استفاده كرد

معلم از دانش آموزان مي خواهد تا روش تهيه ي گاز كلر را در آزمايشگاه، از طريق واكنش منگنز دي اكسيد و هيدروكلريك اسيد  يا

ارت خود كمك مي براي پاسخ به اين سوال، دانش آموزان از دانش و مه. غليظ، شرح دهد و وسايل الزم را براي انجام واكنش معرفي نمايد

  .گيرند و سعي مي كنند با شرح روش كار، عملكرد خود را به صورت نوشتاري به نمايش بگذارند

در تشخيص ويژگيها، يادگيرنده  نوعي ارزشيابي عملكردي است كه براي سنجش توانايي» آزمون شناسايي« :آزمون شناسايي -2

در . ي شناسايي انواع و كاربردهاي مختلفي دارندآزمون ها. گيرد فاده قرار ميهاي كسب شده مورد است محاسن، معايب و كاربرد مهارت

براي مثال معلم از فراگير . توان از فراگير خواست تا يك ابزار يا دستگاه را شناسايي نمايد يا كار آن را توصيف كند بعضي مواقع مي

توان فراگير را  هاي ديگر مي در موقعيت. بافر اسيدي را شرح دهد متر را تنظيم كند و يا روش ساخت يك محلول pHخواهد تا دستگاه  مي

براي مثال معلم از فراگير . هاي عملي رفع مشكل را شناسايي كند با مشكلي مواجه ساخت و از او خواست تا ابزارها، وسايل و شيوه

وكلريك اسيد غليظ را شرح داده و وسايل الزم اكسيد و هيدر خواهد تا روش تهيه گاز كلر در آزمايشگاه از طريق واكنش منگنز دي مي

براي مثال شيوه ي تعيين محدود كننده را .روش درست حل يك مساله در شيمي را  توضييح دهديا .براي انجام واكنش را معرفي نمايد

  .  بنويسيد

سنجش «كه به »سازي شده شبيههاي  عملكرد در موقعيت« سازي يا  در آزمون شبيه يا. سازي شده هاي شبيه عملكرد در موقعيت-3

در اين آزمون ها از دانش آموز خواسته مي شود تا در يك موقعيت شبيه سازي شده يا خيالي، همان فعاليت نيز معروف است » قياس پذير

يرندگان در از اين روش براي ارزش يابي از توانايي ها و مهارت هاي يادگ .هايي را انجام دهد كه در موقعيت هاي واقعي ضروري هستند

مثال، معلم از دانش اموز مي خواهد تا روش رقيق كردن سولفوريك . انجام كار هاي مختلف و نتايج يادگيري نيز مي توان سود جست 

دانش آموز نيز به طور تخيلي و در يك موقعيت شبيه سازي شده به تشريح عمليات و شيوه ي رقيق كردن . اسيد غليظ را شرح دهد

را بر روي اسيد غليظ بريزيم، گرماي زياد آزاد شده سبب پخش شدن اسيد به اطراف و  بي پردازد و مي گويد كه اگر آسولفوريك اسيد م

   .بنابراين، روش درست اين است كه اسيد سولفوريك را به آرامي به آب اضافه كند. به سر و صورت وي خواهد شد

يادگيرنده در محيط طبيعي  كه وش ارزش يابي به عملكرد واقعي استترين رنزديك( work sample انجام پروژه يا نمونه كار-4

  . )ارزش يابي مي شود

مناسبت ترين شيوه براي ارزش يابي عملكردي اين است كه دانش آموز را دقيقاً در يك موقعيت واقعي قرار دهيم تا با اجراي يك پروژه، 

ويژگي پروژه هاي دانش آموزي اين است كه در آن چند فعاليت مختلف با هم  .نمونه اي از فعاليت حقيقي او را در اختيار داشته باشيم

در اين حالت، عالوه بر سنجش دانش و مهارت هاي مختلف علمي، مهارت دست ورزي، تركيب مي شوند تا يك فرآورده به وحود آيد 

ميلي ليتر محلول  10براي مثال معلم  .مي گيرند يعني چابك دستي و مهارت كار با ابزارها و وسايل گوناگون نيز مورد ارزش يابي قرار

فراگير بايد تشخيص دهد . گيري نمايد خواهد كه غلظت يون نيترات را اندازه نقره نيترات را در يك لوله آزمايش به فراگير داده و از او مي

م سنجي آن با محلول استاندارد سديم كه غلظت يون نقره و يون نيترات با هم برابر بوده و با انتقال محلول به يك بشر و سپس حج

گيري جرم خشك شده آن و استفاده از معادله واكنش شيميايي و محاسبات  توان رسوب نقره كلريد ايجاد كرده و با اندازه كلريد، مي
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روش  لفيقي از چندتوان به صورت جداگانه و يا به صورت ت هاي چهارگانه باال را مي روش. استوكيومتري غلظت يون نيترات را مشخص كرد

  .مورد استفاده قرار داد

   

 )يعملكرد يآزمون ها يطراح(اصلي آزمون هاي عملكردي  قسمت �

ممكن  ايشود ريكند تا دانش آموز در آن درگ يم يمعلم طراح است كه يتيفعال يآزمون عملكرد يبدنه اصل :عمومي  تكليف  -1

متن  نيا ياشود  ينم المپ روشن مدار نيادر  چرا: مثال. ارائه كند  يراه حل مواجه كندو از او بخواهد ياست دانش آموز را با مشكل

 .ديكن دايرا پ نمطابقت ندارد اشكال آ يترجمه شده با متن اصل

را روي آن منعكس مي كند و در زير ورقه معيار ... برگه اي است كه فراگير ايده ، راه حل ، شيوه كار ، نقشه كار و : برگه ارزشيابي -2

  . اي معلم براي ارزشيابي ذكر شده استه

عالي ، بسيار خوب ، خوب ، درحال : سيستم ارزيابي مي تواند عددي يا توصيفي باشد و در صورت دوم بهتر است از عباراتي چون

  تالش و نيازمند تالش و يا نظاير آن استفاده نمود

ازمان دهي فعاليت موفق است و در ارائه آن از انواع روش كه همان سطح عالي مي باشد فراگير به طور منطقي در س الفدر سطح 

  .هاي تاثير گذار استفاده مي كند

  فراگير به طور منطقي در سازمان دهي فعاليت موفق است و در ارائه آن فقط از روش سخنراني استفاده مي كند ب در سصح

  .ه آن موفق نيستيا خوب فراگير فعاليت ها را سازمان دهي مي كند ولي در ارائ ج در سطح

  يا در حال تالش فراگير در انجام فعاليت مشكل دارد ددر سطح 

 .يا نيازمند تالش فراگير هيچ فعاليتي انجام نمي دهد هو سرانجام در سطح 

 ستميس. را مشخص كند  يابيارزش اري، كه از قبل مشخص است مع يآزمون عملكرد يمعلم با توجه به هدف ها :نمره گذاري  -3

  .است  يابيارزش نيمهم است و معموالً قسمت مشكل ا اريبس يآزمون عملكرد يابيارزش اي يگذار نمره

را  يابيارزش ارياستاندارد و مع ،بلند مدت معلم قبل از شروع كار ايكوتاه مدت  يشود در مورد هر نوع آزمون عملكرد يم شنهاديپ

كه  يبهتر است زمان. كند  ميدانش آموزان را سه ييارهايمع نيچن ي هيبهتر است در ته)  يفهرست وارس اي تيچك لس(كند  هيته

 يراهها يانجام دهند تا با هم فكر هيمعلمان هرپا يها كار را در گروه نيكنند ،ا يرا تجربه م يعملكرد نبار آزمو نياول يمعلمان برا

 ياست كه آزمون عملكرد نيقابل توجه ا ينكته . نند ك دايعملكرد دانش آموزان را پ يابيسنجش و ارزش يرا برا نانيو قابل اطم يعمل

است كه  نيا گرينكته مهم د.  ستيشده معتبر ن هيته شياز پ)  ستيچك ل(  يابيارز يو استاندارد ها ارهايبدون در دست داشتن مع

كه دانش آموز بتواند  يگونه ا باشد به يدانش آموزان معنادار، ملموس و عمل يبرا ديسنجش عملكرد دانش آموزبا يارهاينشانگرها و مع

  .دهد و اصالح كند قيدائماً خود را با آنها تطب
  

     يعملكرد يها عملكرد در هدف اريمع اي مالك �

كه شرايط عملكرد با توجه به ).مدرك عملكرد و شرايط عملكرد مشخص باشند ( مشخص كردن بازده هاي مورد نظر عملكرد -1 

  :موارد زير مشخص مي گردد

محتوي  ها،  در تهيه محلوليا . كند يريدماسنج، دما را تا دهم درجه اندازه گ كيبا استفاده از  مثال ً: ا توجه دقت به عملكردب) الف

  .بالن حجمي را درست به حجم برسانددرون 

  .به هنگام حجم سنجي، شير بورت را به موقع در نقطه پاياني واكنش ببندد: مثالً: با توجه به سرعت عملكرد) ب

  . با رعايت درست مراحل، محلولي از يك ماده جامد با غلظت مشخص تهيه نمايد: مثالً: درست مراحل يبا توجه به توال) پ

براي تعيين غلظت محلول هيدروكلريك اسيد مجهول، وسايل حجم سنجي را با مهارت سوار : مثالً: با توجه به مهارت عملكرد) ت

  .لول استاندارد سديم هيدروكسيد بدست آوردكرده و غلظت آن را با استفاده از مح

دهانه باز لوله آزمايش محتوي واكنش دهنده را به طرف خود يا سايرين نگيرد و يا براي پركردن : مثالً: يمنيا تيبا توجه به رعا) ث

  .پيپت به جاي مكيدن از روش هاي صحيح پر كردن پيپت استفاده كند
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  . استفاده كنيد از تكاليف معنادار و چالش برانگيز -2

  . موقعيت آزمون را واقع بينانه برگزينيد -3

كه هنمايي ها و دستورالعمل هايي كه به روشني موقعيت آزمون و چگونگي انجام عملكرد را مشخص مي كنند استفاده كنيد ااز ر-4

 ،) تظار و محدوده زماني در صورت لزومشرايط تجهيزات، عملكرد مورد ان(جريان آزمودن ،  زات يمواد و تجه ،مقصود از آزمون  شامل 

  .از روشها و فنون گوناگون مشاهده استفاده نمائيدهم چنين .باشد روش نمره گذاري

  .در ارزشيابي از عملكرد يادگيرندگان و نمره گذاري از راهنما استفاده كنيد-5

  .از روشها و فنون مشاهده نظير فهرست وارسي و مقياس درجه بندي استفاده كنيد-6
  

  يشگاهيآزما يها تيمراحل مختلف فعال يابيارزش  يبرا يوارس تيفهر كياز  ينمونه ا

مراحل اجراي 

  فعاليت
  مهارت هاي مورد انتظار  فعاليت ها خواسته شده از فراگيران

  :مرحله اول 

مرحله پيش 

  كاوشگري

  .وسيله اي را كه در برابر شماست با جزئيات توصيف كنيد

  شت كردن جزئياتانجام مشاهده و ياددا

بي درنگ سر . چند قطره آب به لوله ي كوچك آزمايش بيفزاييد تا پودر داخل آن مرطوب شود

  .لوله ي آزمايش را ببنديد

لوله ي آزمايش را به دقت مشاهده كنيد و همه ي مشاهدات خود را در دفترچه تان يادداشت 

  .كنيد

  :مرحله دوم 

  مرحله ي كاوشگري

  زيفرضيه سا) الف

يكي از پرسش ها را براي بررسي بيشتر . پرسش هايي در ارتباط با آزمايش مطرح كنيد -1

  .برگزينيد

  .فرضيه هايي را كه در راستاي پرسش برگزيده ي شما باشد، مشخص كنيد -2

  طرح پرسش و فرضيه سازي

  برنامه ريزي انجام آزمايش) ب

  .كنيد آزمايشي براي بررسي كردن پرسشتان برنامه ريزي -1

 .برنامه اي براي اجراي آزمايش ارائه كنيد -2

  .از آموزگار بخواهيد كه وسايل و مواد الزم براي انجام آزمايش را در اختيارتان بگذارد -3

  .آزمايشي را كه پيشنهاد كرده ايد انجام دهيد -4

  طراحي آزمايش و برنامه ريزي اجراي آن

  اجراي آزمايش برنامه ريزي شده  .گونه اي روشن يادداشت كنيدمشاهده كنيد و مشاهده هايتان را به  -5

با ساير اعضاي گروه بحث كنيد كه آيا فرضيه تان پذيرفتني بوده است يا بايد آن را كنار  -6

  .بگذاريد

تجزيه و تحليل يافتـه هـا، طـرح پرسـش     

هاي بيشتر و ارائه ي نتـايج بـه شـيوه ي    

  علمي
  

  ارزشيابي از عملكرد �

  .هاي تحليلي، كلي و كمي استفاده مي شود هاي سنجش عملكرد ي از سه دسته راهنما با عنوان رزشيابي از عملكرد در روشبراي ا   

در روش تحليلي ابتدا ابعاد يا ويژگي هاي پاسخ مورد سنجش را مشخص مي كنيم و سپس براي هر يك از آنها ارزش يا نمره اي   �

ش كتبي در باره ي نتايج يك آزمايش علمي را مي توان با توجه به صحت اطالعات، كيفيت يك گزار: به طور مثال.در نظر مي گيريم

 .تحليل نتايج و چگونگي توجيه نتايج بدست آمده،  مورد ارزشيابي قرار داد

با هـم   سپس كل نمره كه . به عنوان مثال ديگر مي توان اجراي حل يك مساله را مشخص و براي هر قسمت نمره يا ارزشي مشخص نمود

  .جمع مي شود

 .در روش كلي يا سراسري يك داوري كلي در باره ي پاسخ يادگيرنده به عمل مي آيد �

بنابراين تعدادي درجه ياطبقه از قبل مشخص مي شوند و قاعده ي نمره گذاري كلي در رابظه با آن طبقات و با توجه به ميزان شايسـتگي  

  ، متوسط و غيرهمثالً خيلي خوب، خوب. پاسخ كه تعريف مي شود 
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 .در روش كمي از فهرست وارسي و مقياس درجه بندي براي ارزشيابي از عملكرد استفاده مي شود �

  
 يعملكرد يآزمون هااو معايب استفاده از يمزا يبرخ �

  مزيت ها

  . كند  يفراهم م قياز مهارت ها از جمله مهارت تحق يعيكاربرد دامنه وس يفرصت برا �

  .كند يباز پاسخ فراهم م يطرح پرسش ها يفرصت برا �

  .دهد يم شيرا افزا يريامكان رشد تفكر نقاد و توان نقد پذ  �

  .كند يدانش آموزان فراهم م يخالق را برا يكارها يفرصت ارائه  �

ارتباط بر قـرار   ديآ يبه كارش م يواقع يايو آنچه در دن رديگ يآنچه در كالس فرا م نيدانش آموز ب يآزمون عملكرد قياز طر �

  .د كن يم

  بيمعا

  دانش آموزان زمان بر است يانجام آن برا �

  .معلم را مشكل كنند  يرا انجام دهند و كار قضاوت و بارم بند تيمختلف فعال يدانش آموزان مختلف ممكن است به روش ها �

  .شود  يم يابيارزش ينيمع يها تيعملكرد دانش آموز در فعال  �

 .اند دهيكار آموزش ند نيا يمعلمان برا كار معلمان است و يدها زمان بر و متفاوت از روال عا تيفعال يطراح �

  

  نتايج

دليل اصلي  .سيار معتبري است كه تاكيد بر فرآيندهاي يادگيري فراگير در سطوح مختلف تحصيلي دارد بآزمون  عملكردي آزمون

الس درس و نياز به پرورش فرآيندهاي عالي توجه به اين نوع سنجش را عالقه روز افزون به استفاده از اصول روانشناسي شناختي در ك

. نظريه هاي شناختي جديد بر جنبه هاي فكري و خود نظم دهي فراگير تاكيد مي كنند .  فكري و مهارت هاي تفكر انتقادي دانسته اند

يرند تا مسائل پيچيده را حل فراگيران دانش را تفسير مي كنند و به كار مي گ بنابر اين امروزه توجه بيشتر معطوف به اين است كه چگونه

هنگامي كه فعاليت هاي عملي و . اين گونه مهارت ها با آزمون هاي عيني و سنتي مثال آزمون چند گزينه اي قابل سنجش نيستند . كنند 

ه آموخته ها آزمون هاي عملكردي جاي خود را در برنامه ي سنجش فراگير باز كند ، به دانش آموز و والدين او اين پيام را مي دهد ك

آزمون فرصت هاي مناسبي براي تعامل بين معلم و  اين. زماني ارزش دارد كه از محدوده ي ذهن خارج شده و در عمل به كار گرفته شود

 هد تا براي قضاوت در مورد حدود توانايي دانش آموزان مستندات الزم را جمع آوري كندداگيران فراهم مي سازد و به معلم فرصت مي فر

سپس با توجه به .  كند هيتهرا  درس يشناسنامه و هدف ها ديدر هر درس و موضوع ابتدا با يعملكرد يون هاآزم براي طراحيلم مع .

با  ديبا زين ينمره گذار ستميس.  ديارائه نما يابيكار را در برگه ارزش ي وهيها ، راه حل و ش دهي، دانش آموز ا ريحدود انتظار معلم از فراگ

به  يحيصح يريگ جهينت ايپاسخ در حدود انتظارات و اهداف مورد نظر در سوال هست ؟ آ ايآ: مانند . مورد نظر باشد  يارهايتوجه به مع

در هم چنين  ؟مساله توجه نموده است يدانش آموز به تمام جنبه ها ايوجود دارد ؟ آ يو كار يدر پاسخ نظم فكر ايعمل آمده است ؟ آ

  .در نظر گرفته شده قضاوت معلم و يا حتي در مواردي نظر خود شاگرد نيز مهم مي باشد تعيين معيارها و ميزان نمره

هاي مشاهده و تفسير مشاهدات و  شيوه هاي ارزشيابي متداول و سنتي فقط توانايي ارزشيابي از مهارتكه  به دليل  اين: و سخن آخر 

 ورزي و نيز توانايي طراحي و اجراي آزمايش را مورد ارزشيابي قرار دهند هاي دست توانند مهارت نتايج به دست آمده را دارا هستند و نمي

هاي آزمايشگاهي را جدي  اگر فراگيران فعاليتضمن آن كه  .به همكاران توصيه مي گردد راي ارزيابي كارهاي عملي ب اين روشاستفاده از

  .دهندمورد تشويق قرار  آن ها را  اي به طور شايستهمعلمان بگيرند، در اين صورت الزم است تا 
  

  :نابع م

  مبناي خرد:راهبردها و شيوه هاي نوين آموزش شيمي درمدارس ،نشر).1388(بدريان، عابد  -1

 .تهران، سمت. ارزشيابي آموزشي). 1380(بازرگان،عباس -2
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  .مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: نشر 1382ارزشيابي در خدمت آموزش ،،رستگار، طاهره -3

 .سمت: تهران. روانشناسي تربيتي). 1379(كديور،پروين -4

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب: تهران . سنجش و ارزشيابي). 1376(نفيسي، غالمرضا -5

  ، اصول روان سنجي و روان آزمايي ، تهران ،انتشارات رشد ، چاپ اول) 1372(حسن پاشا ، شريفي  -6
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