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ارزشيابئ مؤثـر در 
فرايند آمـوزش فيزيكــــ

چكيده
در تحقق بخشـيدن آموزش هاى مورد نظر، عواملى چون 
محتواى آموزشـى، روش هاى تدريس و توانمندى هاى شغلى 
و حرفـه اى معلـم  مؤثرند، يكـى از مهم تريـن توانمندى هاى 
شغلى - حرفه اى معلم، توانايى او در ارزشيابى مؤثر آموزشى 
اسـت. اين مقاله به بررسـى ابعاد ارزشـيابى مؤثر در آموزش 
علوم تجربى و فيزيك، به عنوان بخشـى از فرايند آموزش، در 
ارائه هر چه مؤثرتر آموزش هاى مورد نظر و دستيابى به اهداف 

آموزشى تبيين شده به مخاطبان مى پردازد.

كليدواژه هـا: آمـوزش مؤثر، ارزشـيابى خود، ارزشـيابى 
پيشرفت تحصيلى، آزمون علمى، چك ليست

مقدمه
ــرى در كرة خاكى  ــرى از تاريخ زندگى و تمدن بش در عص
ــيع علوم و فناورى حاصل از آن،  كه توليد و مبادلة متنوع و وس
ــر شده است [1] و دنياى  از فعاليت هاى عادى زندگى روزمرة بش
ــطة گسترش فناورى هاى  بزرگ و نامتناهى ديروز، امروز به واس
مختلف همچون فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، به وسعتى در 
ــت[2]، بايد به آموزش چه  ــده اس اندازة يك دهكده، كوچك ش
ــهروندان جامعه جهانى[3] انديشيد و بر آموزش  چيزهايى به ش
ــى تأكيد ورزيد؟ چه  ــته از مفاهيم و مهارت هاى علم كدام دس
مالكى را براى تعيين ميزان صحت انتخاب هدف و شيوة آموزش 
و ارائة محتواى آموزشى انتخاب شده به مخاطبان اندازه گيرى و 
ميزان پيشرفت تحصيلى دانش آموزان را ارزشيابى كرد؟ آيا بايد 

اين اهداف و روش ها همچنان بدون تغيير باقى بمانند!؟
بديهى است كه براى تحقق هدف غايى آموزش علوم تجربى، 
يعنى آموختن براى انديشيدن[4] و تحقق اهداف كلى آموزشى 
ــتفاده كرد و به يادگيرى فعال  بايد از روش هاى تدريس فعال اس
ــيد. مراد از يادگيرى فعال، آن نوع يادگيرى  دانش آموزان انديش
است كه يادگيرنده با فعاليت هاى خود به نحوى در توليد مفاهيم 
علمى مشاركت دارد و معلم فرصت هاى مناسب آموزشى را براى 

فعاليت هاى يادگيرى دانش آموزان فراهم مى كند[5].

بحث و گفت وگو
ارزشيابى بخش مهمى از فرايند تدريس است. در يك آزمون 
كتبى 20 نمره اى على، 10 گرفته است و در همين آزمون نمرة 
ــت، پس على قبول است ولى تقى چون از  ــده اس تقى، 9/99 ش
10 كمتر گرفته مردود است! در اين سنجش منحصراً نمرة فعلى 
مالك مطلوب بودن يا نبودن وضعيت تحصيلى دانش آموزان در 

مادة درسى است.

در يك آزمون 20 نمره اى دانستنى، رضا نمرة 9 گرفته است. 
اما آموزگار با توجه به سطح آزمون و عملكرد ديگر دانش آموزان، 
ــوز كالس معرفى مى كند، زيرا ديگر  ــن دانش آم او را توانمندتري

دانش آموزان در همين آزمون نمره هاى 7-6 گرفته اند. 
ــواد در آزمونى ديگر از اين قبيل از 20 نمرة آزمون، نمره  ج
16 گرفته است البته نمره هاى دانش آموزان ديگر در اين آزمون 
ــت، با اين حال معلم جواد را مورد تشويق خود  19-20 بوده اس
ــا نمره 10 يا 12  ــرا او قبًال در اين گونه آزمون ه ــرار مى دهد زي ق
گرفته است. پس حاال پيشرفت داشته است. اين ها مثال هايى از 
ارزشيابى هستند. به عبارت ديگر در ارزشيابى براى قضاوت دربارة 
وضعيت تحصيلى و تعيين پيشرفت تحصيلى دانش آموزان در يك 
مادة آموزشى، براى تفسير و تعبير نمرة دانش آموز در آزمون هاي 
سنجش عملكرد به مسائلى همچون سطح آزمون، عملكردهاى 
ــوزان در آزمون و...  ــتة دانش آموز و عملكرد ديگر دانش آم گذش
ــير نمره دانش آموز بر اين اساس، ارزشيابى  ــده، به تفس توجه ش
گفته مى شود. حال اگر منظور از ارزشيابى را، اطالع  مقايسه اى از 
ميزان دستيابى به هدف هاى مورد نظر آموزشى بدانيم روش ها و 
معيارهاى امتحان سنتى و رايج در آموزشگاه ها، نمى توانند شيوة 
ــب قضاوت در مورد حدود اين توانمندى ها باشد. هدف از  مناس
تدريس هر درس و مفهوم آموزشى تحقق سه هدف كلى و كسب 

سه نتيجة كلى است كه عبارت اند از[7]:
الف: دانستنى هاى ضرورى؛ شامل اطالعات و آگاهى هاى پايه 
و مورد نياز در سواد علمى - فناورانه با عناوينى همچون گياهان، 

جانوران، آتشفشان، آهنربا، الكتريسيته، اهرم و...[6].
ــامل مهارت هاى علمى،  ــب مهارت هاى ضرورى؛ ش ب: كس
ــتفاده از روش علمى حل  ــى و عملى براى اس ــاى علم توانايى ه
ــئله. برخى از اين مهارت هاى علمى شامل مشاهده، برقرارى  مس
ارتباط، كاربرد ابزار، اندازه گيرى كردن، جمع بندى و نتيجه گيرى، 
ــتورالعمل، انجام  ــردن، اجراى دس ــير يافته ها، پيش بينى ك تفس

آزمايش، طراحى تحقيق و... هستند.
ج: كسب نگرش هاى ضرورى؛ مراد از نگرش ها، توانايى هاى 
درونى و انگيزشى در استفاده از روش علمى حل مسئله همچون 
ــت،  كنجكاوى، عالقه مندى به علم و معلم، توجه به محيط زيس

على رضا كيخا، زاهدان، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد مطهرى، گروه علوم تربيتى
بهروز صاحب زاده، زاهدان، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد مطهرى، گروه آموزش علوم تجربى
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رعايت نظافت و بهداشت شخصى و عمومى، گوش كردن، نظريه 
دادن، قبول كردن، رد كردن، احساس مسئوليت، روحية همكارى 
ــوز از طريق به كارگيرى  ــى كه دانش آم ــن هنگام و...[9]. بنابراي
ــى را فرامى گيرد: اوالً اين يك  مهارت ها و كسب نگرش ها، دانش
يادگيرى پايدار است و ثانياً دانش آموز فرامى گيرد كه چگونه ياد 

بگيرد[10].
ــيابى از دانش آموزان در اين  ــيوة ارزش ــت كه ش بديهى اس
ــه گانه آموزش علوم تعريف  ــد با توجه به هدف هاى س درس باي
ــى،  ــود. در ارائة موفق آموزش هاى مورد نظر، محتواى آموزش ش
ــغلى و حرفه اى معلم  مؤثر  روش هاى تدريس، توانمندى هاى ش
ــت، معلم براى تعيين ميزان موفقيت آموزش هاى ارائه شده  اس
بايد به ارزشيابى محتواى آموزشى ارائه شده، ارزشيابى روش هاى 
ــيابى خود و ارزشيابى  ــتفاده در آموزش، ارزش تدريس مورد اس
ــيابى در درس علوم  ــردازد. ارزش ــرد دانش آموزان خود بپ عملك
ــيابى معلم از خود و  ــوان در دو مقولة كلى ارزش ــى را مى ت تجرب

ارزشيابى معلم از عملكرد دانش آموزان بررسى كرد.
ــى فعاليت هاى گوناگون آموزشى و  مهم ترين عامل اثربخش
ــغلى معلمان است.  ــى در كالس درس، توانمندى هاى ش پرورش
ــنجش هاى  ــاى مختلف و س ــوزان در عملكرده ــرة دانش آم نم
ــاندهنده توانمندى هاى دانش آموزان  ــون، قبل از آنكه نش گوناگ
باشد، نشاندهندة ميزان موفقيت عملكرد آموزشى معلمان است. 
ــت معلم قبل از ارزشيابى و اظهارنظر دربارة ميزان  پس الزم اس
موفقيت ها و پيشرفت هاى تحصيلى دانش آموزانش به ارزشيابى و 

اظهارنظر دربارة خود و توانمندى هاى شغلى خود بپردازد.
روش هاى جديد آموزش علوم نقشى متفاوت از روش سنتى 
ــرد. معلم علوم، در اين روش بايد  ــراى معلمان در نظر مى گي را ب
ــى آماده كند كه دائم در تغيير و تحول  ــوز را براى دنياي دانش آم
ــت. در دنياى متحول تعليم وتربيت، معلم به عنوان  ــعه اس و توس
ــه را در كالس به عهده دارد. ــى وظيفه اى ديگرگون مدير آموزش
[11] وظيفة معلم علوم تجربى فراهم آوردن شرايط، فرصت ها و 
ايجاد موقعيت هاى مناسب آموزشى براى كاركردن و دست ورزى 
ــى و واقعى موجود در  ــياء و پديده هاى طبيع دانش آموزان با اش
ــت اول كسب كنند.  ــت تا از اين طريق تجربيات دس محيط اس
دانش آموزان در اين شرايط فعال يادگيرى ياد مى گيرند كه چگونه 
ياد بگيرند، از اين رو الزم است معلم توانمندى هاى مناسبى داشته 

باشد تا بتواند به ياددهى فعال دانش آموزان خود بپردازد[12].
در اين فرايند ارزشيابى، معلم به ارزشيابى ميزان آشنايى و 
ــتفادة خود از روش هاى فعال و مناسب تدريس نيز  مهارت و اس
مى پردازد [13]. فهرست پيشنهادهاى زير امكان مى دهد كه معلم 
در حين فعاليت هاى دانش آموزان، خود را نيز ارزيابى كند. معلم 

از خود مى پرسد:
1. بودجه بندى ساالنه اى كه براى كتاب درسى تهيه كرده ام 

چقدر مناسب است؟

2. طرح درس روزانه اى كه تهيه كرده ام چقدر مناسب است؟
ــى  3. چقدر با روش هاى مختلف تدريس و محتواى آموزش

كتاب آشنايى دارم؟
4. چه فرصت هايى را براى كشف/ بازى/ درگيرى غيررسمى 

با مواد و وسايل براى دانش آموزان فراهم كرده ام؟
5. چقدر در كالس سؤال آموزشى - پژوهشى مى پرسم؟

6. چقدر دانش آموزان را به پرسيدن تشويق كرده ام؟
7. چه پرسش هايى را مطرح كرده ام كه باعث شود شاگردان 

در مورد يافته ها و عقايدشان صحبت كنند؟
8. آيا نوع برخورد من با پرسش هاى دانش آموزان به گونه اى 
بوده است كه باعث شود خود آن ها به دنبال پاسخ بروند و پاسخ 

مستقيم را ارائه نكرده ام؟
9. چقدر كارگروهى - يادگيرى براى آن ها در نظر گرفته ام؟

... .10
ــى با  ــيابى آموزش در نظام هاى تعليم وتربيت دو مدل ارزش
ــيابى عددى (كمى، نمره اى، امتحانى) و مدل  عناوين مدل ارزش
ــيابى پوشه اى (چك ليستى، كيفى، توصيفى) براى تعيين  ارزش
پيشرفت هاى تحصيلى دانش آموزان وجود دارد. در مدل ارزشيابى 
ــرة عملكرد دانش آموزان در  عددى، مالك و ميزان موفقيت، نم
ــدل اگر دانش آموز نمرة 10  ــت. در اين م آزمون هاى مختلف اس
ــت دانش آموز و معلم  ــت و همين مالك موفقي گرفت قبول اس
به حساب مى آيد ولى اگر 9/99 گرفت ...؟! در اين مدل ارزشيابى 
ــادآورى، حافظه و اطالعات  ــپارى و ي ــع ميزان به خاطر س درواق
ــن مدل نمى تواند  ــرار مى گيرند[14]، اي ــى مورد آزمون ق حفظ
ــى دانش آموز و حتى  ــاى عملى و توانايى هاى نگرش توانمندى ه
ــطوح  ــى او را در مراتب عالى تر س ــات و توانايى هاى ذهن اطالع
ــيابى، آزمون هاى كتبى يا  شناختى ارزشيابى كند. وسيلة ارزش
ــخ از مطالب آموزشى ارائه  ــفاهى و معموالً سؤاالت بسته پاس ش

شده است.
ــت هاى  ــه اى، مدارك و چك ليس ــيابى پوش در مدل ارزش
ثبت مشاهدة رفتار دانش آموزان در پوشه اى نگهدارى مى شود 
ــى دانش آموز در  ــرد آموزش ــن موفقيت، عملك ــالك تعيي و م
ــت. در اين  ــى مورد نظر آموزگار از اوس مقابل انتظارات آموزش
ــى و توانايى هاى  ــيابى نه تنها ميزان دانش هاى ذهن مدل ارزش
ــناختى دانش آموزان مورد ارزشيابى و تحقيق قرار مى گيرند  ش
بلكه توانمندى هاى عملى و نگرش هاى دانش آموز نيز ارزشيابى 
ــود. در اين مدل ارزشيابى براى تحقيق ميزان موفقيت و  مى ش
تحقق اهداف آموزشى عالوه بر آزمون هاى معمول، براى تعيين 
ــتفاده مى شود.  ــت اس توانمندى هاى عملى فراگير از چك ليس
ــرد كيفى و توانمندى هاى  ــالك موفقيت در اين مدل، عملك م

به دست آمده همراه با دانش هاى اوست.
اين جدول (به دست آمده از بخشنامة وزارتى) نشان مى دهد 
كه در ارزشيابى علوم تجربى بايد چهار مقولة اساسى، يعنى ميزان 
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دانستنى هاى علمى دانش آموز، ميزان مهارت هاى علمى، ميزان 
ــى خارج از كالس  ــاى علمى و ميزان فعاليت هاى عمل نگرش ه
ــود. ابزارهاى اندازه گيرى پيشرفت  ــيابى ش او اندازه گيرى و ارزش
تحصيلى دانش آموزان در درس علوم تجربى بايد عالوه بر آزمون، 
ــى دانش آموزان  ــتنى هاى علم كه براى اندازه گيرى ميزان دانس
ــت براى ثبت مشاهدة رفتار و  ــتفاده مى شود شامل چك ليس اس
سپس ارزشيابى ميزان رفتارهاى علمى دانش آموزان در مقوالت 
مهارت هاى علمى، نگرش هاى علمى و فعاليت هاى عملى خارج 

از كالس نيز باشد.
سهم نمرة هر كدام از اين 4 مقوله 5 نمره (جمعاً 20 نمره) 
ــت. مراد از اصطالح سهم نمره چيست؟ على از آزمون بيست  اس
نمره اى دانستنى ها، 16 گرفته است. براى تعيين نمرة على، بايد 
نمرة او را بر كل امتياز آزمون تقسيم و سپس در امتياز اين بخش 
ــتنى هاى علمى  (يعنى 5) ضرب كنيم. در اين صورت نمرة دانس

على، 4 مى شود. 
ــتنى هاى علمى دانش آموزان  براى اندازه گيرى ميزان دانس
ــفاهى  ــود. اصوالً آزمون هاى ش ــتفاده مى ش ــون اس ــزار آزم از اب
ــى دانش آموزان بهتر از  ــيابى ميزان موفقيت تحصيل براى ارزش
ــايى، امكان بيشترى  ــت و پرسش هاى انش آزمون هاى كتبى اس
براى معلم فراهم مى كند تا از عقايد و نظرهاى دانش آموزان آگاه 
ــود. پرسش هاى دانستنى ها بايد محدوده اى فراتر از حافظه را  ش
ــش هاى درك مطلب و فكرى نيز  ــاند، به عبارت ديگر پرس بپوش
ــود. زيرا پاسخ دادن به اين گونه  ــتنى ها منظور ش در آزمون دانس
ــتلزم تجزيه و تحليل داده ها و ايجاد ارتباط ميان  پرسش ها مس
ــت كه پاسخ  ــت. بديهى اس چند عامل به منظور نتيجه گيرى اس
دادن به اين گونه پرسش ها از عهدة دانش آموزانى ساخته است كه 

مطلب را بهتر درك كرده اند و عميق تر فكر مى كنند.
ــيم: ماشين چيست؟ اين  هنگامى كه از دانش آموز مى پرس
ــش حفظى و در سطح پايين حيطة شناختى است. اما  يك پرس
هنگامى كه مى پرسيم: آيا دكمة پيراهن يا عينك آفتابى ماشين 
ــتند؟ چرا؟ اين يك پرسش در مرحلة درك و فهم و سطوح  هس
باالتر حيطة شناختى است. مدار الكتريكى را تعريف كنيد. يك 
ــت اما اين پرسش: چگونه مى توانيد  پرسش در سطح دانش اس

توضيح دهيد كه سيم كشى خيابان ها از نوع مدار الكتريكى متوالى 
است يا از نوع مدار الكتريكى موازى؟ اين پرسش به سطوح باالتر 

حيطة شناختى مربوط مى شود[14].
ــش  ــيابى بايد از هر دو نوع پرس ــوالً در هر آزمون ارزش اص
استفاده كرد. تعداد هر نوع پرسش در آزمون بستگى به نوع، عمق 
ــق و تنوع فعاليت هاى  ــى معلم و عم و تنوع فعاليت هاى آموزش
ــفاهى با  يادگيرى دانش آموزان دارد اما در هر حال آزمون هاى ش
پرسش هاى متنوع براساس جدول دو بعدى طرح پرسش ترجيح 
داده مى شوند. در ارزشيابى مهارت هاى علمى و نگرش هاى علمى 
ــتفاده مى شود. چك ليست، يك  ــت اس دانش آموزان از چك ليس
ــياهة ثبت رفتار دانش آموزان است كه معلم انتظار  ــت و س ليس
دارد براساس طرح درس روزانه و نوع فعاليت هاى دانش آموزان در 
حين كار عملى و گروهى كه به آن ها مى گويد از خود نشان دهند. 
معلم در كالس درس در حين كار عملى و گروهى دانش آموزان 
ــار آن ها را در  ــاهدة رفت ــه رفتارهاى آن ها توجه مى كند و مش ب
فهرستى كه تهيه كرده است يادداشت مى كند و نمره مى دهد. به 
اين فهرست، اصطالحاً چك ليست مى گويند. مثًال اگر دانش آموز 
ــان داد امتياز 1 را براى او در  ــار علمى مورد نظر را كامل نش رفت
چك ليست ثبت و اگر رفتار را خوب نشان داد امتياز 0/75، براى 
نمايش متوسط رفتار 0/5 و اگر رفتار مورد نظر را به خوبى نشان 
ــر  را بر عكس انجام داد براى او  ــداد 0/25 و اگر رفتار مورد نظ ن
امتياز 0 را يادداشت مى كنيم و اگر متوجه نشديم كه او در حين 
كار عملى چه رفتار علمى مهارتى يا نگرشى را از خود نشان داده 

براى او (تيره) گذاشته و آن انتظار را حذف مى كنيم.
ــان  ــيابى علوم تجربى، همان طور كه جدول 1 نش در ارزش
مى دهد سهم نمرة آزمون هاى كتبى و شفاهى - با هر چند سؤال 
ــت ها 15 نمره است. پس  ــهم نمره چك ليس - فقط 5 نمره و س
الزم است براى انجام صحيح و كامل ارزشيابى پيشرفت تحصيلى 
دانش آموزان، براى ثبت رفتارهاى مهارتى و رفتارهاى نگرشى و 
فعاليت هاى عملى خارج از كالس دانش آموزان چك ليست تهيه 
ــود، در اين صورت به سه چك ليست (مهارت ها - نگرش ها -  ش
فعاليت ها) نياز داريم، اما در همين يك شكل مى توان هر سه نوع 

چك ليست را تهيه كرد.

جدول 1: راهنماى ارزشيابى مؤثر علوم تجربى
زمان ارزشيابىروش ارزشيابىمحتواى ارزشيابىنمرهموضوع

بعد از آموزشطرح پرسش و فعاليت هاى مناسبمفاهيم، قوانين، تعاريف5دانستنى ها

مشاهده، جمع آورى اطالعات، 5مهارت ها
اندازه گيرى، تفسير، طراحى، تحقيق و...

تكميل فهرست مشاهدة مهارت ها با 
توجه به عملكرد دانش آموز به هنگام 

فعاليت ها

در حين فعاليت عملى و 
گروهى دانش آموزان

كنجكاوى، كارگروهى، مسئوليت پذيرى، 5نگرش
توجه به محيط زيست و...

تكميل فهرست ارزشيابى از نگرش ها 
با توجه به رفتار دانش آموز و ثبت 

مشاهده ها و نظرها

در حين فعاليت عملى و 
گروهى دانش آموزان

فعاليت هاى خارج 
از كالس

انجام آزمايش، ساخت وسيله، جمع آورى 5
اطالعات، تهية گزارش

گزارش هاى شفاهى يا كتبى در مورد 
فعاليت مورد نظر يا وسيله ساخته 

شده در ارتباط با فعاليت ها

موقع ارائة فعاليت عملى 
به كالس
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در چك ليست، مهارت هاى علمى و نگرش هاى علمى را كه 
انتظار داريم دانش آموز در حين كار عملى و گروهى از خود نشان 
بدهد در ستون هاى عمودى مى نويسيم و در ستون هاى افقى نيز 
مشخصات دانش آموزانى را  مى نويسيم كه مى خواهيم رفتارهاى 

آن ها را ثبت كنيم.
امتياز حاصل از تقسيم امتياز كسب شده بر تعداد انتظارات 
(هر انتظار يك امتياز) به دست مى آيد و نمره از حاصل ضرب كسر 
ــود. مجموع  ــهم نمره (5 نمره) تعيين مى ش امتياز حاصل در س
ــتنى ها، مهارت ها، نگرش ها  نمره هاى دانش آموز در بخش دانس
ــت دانش آموز را  ــاى عملى خارج از كالس، نمره نوب و فعاليت ه

تشكيل مى دهد.
ــت ها پس از ثبت نمرة محاسبه شده در دفتر  اين چك ليس
نمرة كالس در پوشه اى نگهدارى مى شود تا دربارة توانمندى هاى 
دانش آموز براى ارتقاى تحصيلى و يا... براساس آن ها تصميم گيرى 

شود.
در ارزشيابى مهارت ها و نگرش هاى علمى دانش آموزان الزم 

است به نكته هاى زير توجه شود:
ــتفاده از چك ليست و ثبت مشاهده رفتار دانش آموزان  - اس
ــاى علمى  ــى و نگرش ه ــاى علم ــزان مهارت ه ــيابى مي و ارزش
دانش آموزان در درس هايى صورت مى گيرد كه با فعاليت عملى و 

كارگروهى تدريس مى شوند.
ــه درس فعاليت عملى و گروهى، معلم بايد  - براى هر جلس
ــا توجه به عملكرد مورد انتظار در فعاليت هاى يادگيرى مربوط  ب
ــيابى از مهارت ها و يك ليست  ــه، يك فهرست ارزش به آن جلس
ــاهدة نگرش هاى علمى دانش آموز را تهيه كند. وى در  ثبت مش
ــود را به صورت چند جمله  ــت عملكرد مورد انتظار خ اين فهرس
ــخص درج و امتياز مربوط به هر عملكرد را بر حسب اهميت  مش

آن مشخص  مى كند.
ــه درس، معلم فهرست مربوط به آن جلسه را  - در هر جلس
براى تعداد محدودى از دانش آموزان پر مى كند. در طول هر نوبت، 
براى هر دانش آموز حداقل سه بار فهرست ارزشيابى از مهارت ها 

امتيازگذارى مى شود.
ــارج از كالس  ــاى عملى خ ــت فعاليت ه ــت ثب - چك ليس
ــاس  ــوزان، در هنگام ارائة فعاليت عملى به كالس براس دانش آم
رفتار دانش آموز در مقابل انتظارات علمى كه در آن فعاليت عملى 

از او داشته ايم، تكميل مى شود.
ــة مهارت ها و  ــاى دانش آموز در زمين ــه روند نمره ه چنانچ
نگرش ها حاكى از پيشرفت دانش آموز باشد آخرين نمره و در غير 
اين صورت ميانگين نمره ها، نمرة وى در بخش مهارت ها، نگرش ها 

و فعاليت هاى عملى خارج از كالس است.
ــدا بايد معنا و مفهوم  ــيابى مهارت هاى علمى ابت براى ارزش
ــارت و مراد از آموزش مهارت ها در فرايند آموزش علوم بحث  مه

و بررسى شود.

ــته از توانايى هاى علمى و عملى  ــاى علمى آن دس مهارت ه
ــئله و يادگرفتن راه هاى يادگيرى هستند كه  مربوط به حل مس
مى خواهيم دانش آموزان ما با انجام فعاليت هاى علمى - عملى و 
گروهى در موضوع هاى مختلف علوم تجربى آن ها را ياد بگيرند. 
ــاط، كاربرد ابزار،  ــاهده، برقرارى ارتب ــى همچون مش مهارت هاي
اندازه گيرى، جمع بندى، تفسير، پيش بينى، اجراى دستورالعمل، 
طراحى تحقيق، انجام آزمايش، ... اين دسته از مهارت ها با عنوان 

مهارت هاى فرايندى معرفى مى شود (امانى طهرانى، 1378).
مهارت هاى علمى مورد نظر از آموزش را آموزگار با طراحى 
و اجراى فعاليت هاى آموزش هاى علمى - عملى مناسب همراه 
ــت،  با عملى - كارگروهى دانش آموزان به آن ها آموزش داده اس
ابزار تعيين ميزان مهارت هاى علمى فراگيرى شدة دانش آموزان، 
چك ليست است. در جدول زير برخى از مهارت هاى علمى مورد 
ــان دهندة هر  ــر در آموزش علوم تجربى و نوع رفتارهاى نش نظ

رفتار نشان داده شده است.

جدول 2: فهرست مهارت ها و رفتارهاى نشان دهندة هر مهارت
نوع رفتارمهارت

مشاهده

- از حواس مختلف (متعدد) استفاده مى كند.
- به جزئيات اشياء و اجسام توجه دارد.

- تفاوت ها و شباهت ها را تشخيص مى دهد.
- به ترتيب وقوع اتفاق ها توجه دارد.

- براى مشاهدة جزييات از وسايل استفاده مى كند.
.... -

اندازه گيرى
- در اندازه گيرى ها، درصد خطا اندك است.

- بيشتر از يك اندازه گيرى انجام مى دهد.
.... -

كاربرد ابزار
- براى هر كار ابزار مناسب انتخاب مى كند.

- در كاربرد وسايل به نكات ايمنى توجه دارد.
... -

پيش بينى
- با استفاده از تجربيات گذشته و شواهد نظر مى دهد.
- بين پيش بينى و حدس و گمان تفاوت قائل مى شود

... -

فرضيه سازى

- پيشنهاد او با شواهد موجود هماهنگ است.
- پيشنهاد او با واقعيت هاى علمى ارتباط دارد.

- در فرضيه سازى، دانش قبلى خود را به كار مى گيرد.
- مى داند كه براى هر مسئله، بيش از يك راه حل وجود 

دارد.
... -

طراحى 

تحقيق

- راه حل (آزمايش) ارائه مى دهد.
- متغيرهاى كنترل شدنى را مى شناسد.

- مراحل كار را رعايت مى كند.
... -

تفسير 

يافته ها

- يافته ها را به طور منطقى به كار مى برد تا به نتيجه گيرى 
برسد.

- ميان يافته ها به جست وجوى الگو و ارتباط مى پردازد.
- از همة يافته ها در نتيجه گيرى استفاده مى كند.

- در نتيجه گيرى دقت به خرج مى دهد.
... -

برقرارى 

ارتباط

- به طور روشن اظهار عقيده مى كند.
- از مشاهدات و آزمايش ها، يادداشت برمى دارد.

- براى ارائة اطالعات،از نمودار و جدول استفاده مى كند.
... -
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ــت هاى ارزشيابى مهارت هاى علمى در  در تمامى چك ليس
دروس مختلف علوم تجربى، نخستين و مهم ترين مهارت هميشه 

فهم صورت مسئله است!
ــتين مهارت علمى در انجام هر فعاليت  يعنى به عنوان نخس
عملى از دانش آموزان انتظار داريم كه صورت مسئله را بفهمند و 

بدانند كه به دنبال چه هستند.
بقية انتظارات، همان مهارت هاى علمى هستند كه امروز از 
آموزش درس مورد نظر قصد داشتيم به دانش آموزان ارائه كنيم.

ــوم، برخى از  ــى - عملى زير كه در كالس عل به فعاليت علم
دانش ها، مهارت ها و نگرش هاى علمى را آموزش مى دهد، توجه كنيد:

سناريوى آموزشى
هر گروه يك شمع، يك كبريت و يك بشقاب بردارد.

ــيد كه شمع چه حالتى از ماده  در گروه بحث كنيد و بنويس
را دارد.

شمع را روشن كنيد. كمى صبر كنيد. چه مشاهده مى كنيد؟
در گروه بحث كنيد و بنويسيد كه قطره هاى شمع چه حالتى 

از ماده را نشان مى دهند.
ــد از آنكه  ــيد كه اندكى بع ــث كنيد و بنويس ــروه بح در گ
ــقاب قرار مى گيرند چه حالتى از ماده را  ــمع در بش قطره هاى ش

نشان مى دهند.
ــن آزمايش چه  ــيد كه از اي ــث كنيد و بنويس ــروه بح در گ

نتيجه اى مى گيريد.
ــاى مهارتى  ــت رفتاره ــنهادى براى ثب ــت پيش چك ليس

دانش آموزان در اين فعاليت ارائه شده، به شرح زير است.
ــيابى 3/25، امتياز گرفته است. با انجام  حسن در اين ارزش
محاسبة تعيين نمره، براساس سهم نمره مهارت ها از بيست نمره 
معمول براى ثبت ميزان پيش رفت تحصيلى دانش آموزان در دفتر 
نمره و يا كارنامة تحصيلى، امتياز حسن به نمره تبديل و اكنون 

براى او نمرة 4/5 در دفتر نمرة كالسى ثبت مى شود.
ــت ابتدا به تعريفى از  ــيابى نگرش ها، بهتر اس در بحث ارزش
نگرش بپردازيم. پرورش نگرش هاى مثبت علمى - اجتماعى در 

دانش آموزان، بخشى مهم و اساسى از وظيفه معلمان در آموزش 
ــت. اين مورد به ويژه در آموزش علوم  فرايندهاى تفكر علمى اس
تجربى با توجه به ماهيت تفكر برانگيز آن بايد مورد توجه بسيار 
قرار گيرد. كالس درس علوم بايد محل پرورش نگرش هايى مثل 
كنجكاوى، توجه به محيط زيست، مسئوليت پذيرى، رعايت موارد 
ايمنى، ... و سرانجام توجه به شگفتى هاى جهان پيرامون و تفكر 
در مورد آن ها باشد، دانش آموزان نيز بايد در اين موارد ارزشيابى 
شوند. بنابراين، بايد فهرست ساده و مختصرى از نگرش ها تنظيم 
ــود و دانش آموزان براساس موارد آن، ارزشيابى شوند. فهرست  ش
زير نمونه هايى از رفتارهاى نگرشى دانش آموزان را نشان مى دهد.
اين فهرست كه، به تناسب نوع فعاليت متفاوت خواهد بود، 
ــيابى نگرش ها مى خوانيم. طبيعى است كه چون  فهرست ارزش
ــة معلمان در  ــت، وظيف ــب نگرش ها تدريجى اس آموزش و كس
ــت و بايد بدانند چگونه اين  ــيار مهم و حساس اس اين مورد بس
نگرش ها را از طريق تشويق، تذكر و فعاليت هاى مناسب پرورش 
ــتن از  ــيابى كنند. در اين مورد بهره جس ــد و آن ها را ارزش دهن
ــه بسيار مؤثر است، بهتر  ــاير اولياى مدرس همكارى والدين و س
است خانواده ها نسبت به هدف پرورش نگرش ها در آموزش علوم 
ــوند تا با همكارى و همسويى با هدف هاى  ــان آگاه ش فرزندان ش

آموزشگاه، معلم را آموزش وپرورش - فرزندانشان يارى نمايند.
در چك ليست ارزشيابى نگرش ها، هميشه اولين و مهم ترين 
نگرش و انتظار، كنجكاوى است بقية انتظارات همان نگرش هاى 
علمى هستند كه از آموزش درس مورد نظر با روش كارگروهى و 

فعاليت عملى انتظار داريم.
به عنوان مثال هنگامى كه معلم فعاليتى تحت عنوان مشاهدة 
برگ طراحى مى كند. فهرست زير مى تواند حدود انتظارات معلم 

از دانش آموز دربارة نگرش هاى علمى باشد.
1. چقدر كنجكاو است؟

ــته شده به كالس  2. آيا برگ هاى مختلفى را كه از او خواس
آورده است؟

3. چقدر به كار گروهى عالقه مند است؟
4. چقدر به رعايت نظافت و بهداشت توجه مى كند؟

چك ليست ارزشيابى مهارت ها درس فعاليت عملى تغيير حاالت ماده كتاب علوم تجربى پاية سوم تاريخ 

رفتار 
منتظره

نام

چقدر 
صورت 

مسئله را 
فهميده 

است؟

چقدر به 
جزييات 
اشياء و 
موضوع 

توجه دارد؟

چقدر در كار 
با وسايل به 
نكات ايمنى 
توجه دارد؟

چقدر در 
نتيجه گيرى 

دقت به خرج 
مى دهد؟

امتياز به دست 
آمده

نمرة ارزشيابى 
مهارت ها از 5 نمره

4/25=4 ÷ (5×3/25)0/7510/513/25حسن

5=4 ÷ (5×4)11114تقى

4/25=3 ÷ (5×2/5)2/5-10/51على

3/75=4 ÷ (5×3)0/50/7510/753رضا

3/75=2 ÷ (5×1/5)1/5-10/5-جواد
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5. چقدر در انجام كار گروهى، همكارى مى كند؟
... .6

چك ليست زير براى ثبت رفتارهاى نگرشى دانش آموزان در 
اين فعاليت تهيه شده است.

ــب شده توسط حسن در اين فعاليت عملى  3/5، امتياز كس
است. با انجام محاسبة تعيين نمره، با توجه به سهم نمره نگرش ها 
از بيست نمره، امتياز حسن به نمره تبديل و اكنون براى او نمرة 
4/25 و براى تقى نمرة ... در دفتر نمره و يا كارنامة تحصيلى ثبت 
مى شود. البته در عمل مى توان چك ليست ارزشيابى نگرش هاى 
علمى دانش آموزان را ساده تر تهيه كرد. مهم اين است كه در طول 
هر نوبت، رفتار هر دانش آموز در زمينة نگرش ها به دفعات مورد 
توجه قرار گرفته و ليست ارزش يابى از نگرش ها براى او در حين 

چندين فعاليت عملى - علمى تكميل مى شود.
فعاليت هاى عملى خارج از كالس بخش مهمى از فعاليت هاى 
تكميلى و فراآموزشى را به خود اختصاص مى دهند. چك ليست 
ــى خارج از كالس دانش آموزان، در هنگام  ثبت فعاليت هاى عمل
ــاس رفتار دانش آموز در مقابل  ارائة فعاليت عملى به كالس براس
ــابه  ــته ايم، مش انتظارات علمى كه در آن فعاليت عملى از او داش
ساير چك ليست ها تهيه و تكميل مى شود. در اين چك ليست ها، 

هميشه اولين انتظار، تحقيق كردن است.
در چك ليست فعاليت هاى عملى خارج از كالس دانش آموزان 

انتظارات عبارت اند از مواردى همچون:
- چقدر تحقيق كرده است؟

- چقدر از منبع مناسب تحقيق كرده است؟
ــكل درخواستى (كتبى - شفاهى)  - چقدر اطالعات را به ش

به كالس آورده است؟
- چقدر نمونه مناسب به كالس آورده است؟

ــش (نمودار، جدول، ...)  ــدر براى ارائة اطالعات از نماي - چق
استفاده كرده است؟

... -
اين چك ليست ها نيز 5 نمره ارزش دارند.

ــيابى نوبت (نوبت اول -دى ماه و  ــبة نمرة ارزش براى محاس
ــالم نمرة علوم تجربى دانش آموز و  ــت دوم - خرداد ماه) و اع نوب
ــت آن در كارنامه تحصيلى، نمرات دانش آموز در هر بخش را  ثب

ــه ترتيب تاريخ زير هم رديف مى كنيم، با توجه به دو حالت،  ب
دارا بودن نظم، اعم از نظم صعودى يا نظم نزولى، نمرة پايانى 
ــود نظم در نمرات  ــرة نوبت و در صورت عدم وج به عنوان نم
ــه عنوان نمره نوبت  ــبه و ب دانش آموز، ميانگين نمرات محاس

اعالم مى گردد.

3. نتيجه گيرى
 با توجه به هدف هاى آموزش علوم در برنامة جديد، ارزشيابى 
ــت در مدارس ما رايج  ــيوه اى كه سال هاس از دانش آموزان به ش
است، نمى تواند روش مناسبى براى تعيين صالحيت هاى علمى 
ــراى ارتقاى تحصيلى و  ــتگى هاى عملى دانش آموزان ب و شايس

موفقيت آموزشى باشد.
ــاى دانش آموزان، ابتدا معلم  ــيابى ميزان موفقيت ه در ارزش
بايد توانمندى هاى حرفه اى و تخصصى خود را مورد ارزيابى قرار 
ــه ارزيابى ميزان موفقيت  ــب نمره مطلوب، ب دهد و پس از كس
ــب توانمندى هاى آموزشى كه او ارائه  دانش آموزان خود در كس
نموده است، بپردازد. در ارزشيابى دانستنى هاى علمى دانش آموزان 
پرسش هاى واگرا، تفكر برانگيز، سازنده و خالق، انشائى و شفاهى 

ترجيح داده مى شوند. آزمون هاى علوم تنها 5 نمره ارزش دارند.
ــى  ــى و نگرش ــاى مهارت ــزان رفتاره ــيابى مي ــراى ارزش ب
ــوزدر فعاليتى علمى به صورت  ــوزان، زمانى كه دانش آم دانش آم
عملى و گروهى است، معلم با استفاده از چك ليست ثبت رفتار، با 
مشاهدة فعاليت هاى او، رفتارهاى او را در چك ليست ثبت و وى 
را از بعد مهارتى يا نگرش خاصى ارزشيابى مى كند. چك ليست ها 
15 نمره ارزش دارند! در هرحال، آموزش علوم به فرايند آموزش 
نظر دارد، يعنى اعتقاد دارد كه اگر آموزش مفاهيم و دانستنى هاى 
علمى از مسير پرورش مهارت ها و نگرش هاى ضرورى بگذرد، تنها 
ــت كه دانش آموز براى حل مسائل انديشيدن  در اين صورت اس
براى به كاربستن توانا شده اند و دانش آموز باسواد علمى - فناورانه 
به صورت يادگيرنده مادام العمر پرورش مى يابد. يعنى شهروندى 
كه مهارت هاى علمى زندگى براى زيستن همراه با سعادتمندى 
ــت ويكم  و رفاه را در هزارة علم و فناورى هاى روزافزون قرن بيس
داراست. لذا شيوه هاى ارزشيابى معلم علوم تجربى بايد پشتيبان 

و توسعه دهندة اين نوع نگرش بر آموزش علوم باشد.

چك ليست ارزشيابى نگرش ها درس فعاليت عملى تغيير حالت هاى ماده كتاب علوم تجربى پاية سوم تاريخ 

رفتار 

منتظره

نام

چقدر 
كنجكاو 
است؟

چقدر به 
شروع فعاليت 

عالقه مند 
است؟

چقدر پاكيزه 
و منظم كار 

مى كند؟

چقدر، ايمنى را 
نمرة ارزشيابى امتيازرعايت مى كند؟

مهارت ها از 5 نمره

4/25=4 ÷ (5×3/5)0/7510/7513/5حسن

5=3 ÷ (5×3)14-11تقى

4/25=3 ÷ (5×2/5)2/5-10/51على

3/75=4 ÷ (5×3)0/5110/53رضا

4/25=3 ÷ (5×2/5)2/5-110/5جواد
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