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  چکيده

هاي خود هستند و مسلماً در اين راه با  فرصت تکرار عمل براي يادگيرنده باشد، زيرا يادگيرندگان به دنبال کشف ندانسته درس بايد كالس مقدمه:

به  يادگيرندگاندانند، پی ببرند. در اين صورت  شوند، اما مهم آنست که يادگيرندگان به ارزش دانستن چيزي که نمي هايي مواجه مي ها و شکست موفقيت

هدف اين مطالعه بررسي نقش خودارزشيابي در  گيرند كه چگونه عملكردشان را بسنجند و بهبود بخشند. پردازند و ياد مي هاي خود مي ستجبران شك

  آموزان بود. فرآيند يادگيري و آموزش دانش

 وضع دنيطلب چالش به ،ارزشيابي تعاليو  دادن آنها در امور ق توسعه و دخالتياز طر يادگيرندگان، حداکثرنمودن مشارکت تعالي آموزشگيری:  نتيجه

کردن زمينه  صورت مستمر و پويا و فراهم به خودارزشيابياستفاده از  .است رييادگي بهبود هاي فرصت خلق و نوآوري منظور به رييتغ جاديا و موجود

 رسيدن فراگيران به آن، گام موثري در جهت تحقق اهداف آموزش و تربيت و استقرار اين روش در مدارس نيازمند عزمي همگاني براي گسترش اين

استقرار  وها  در جهت يکپارچگي فعاليت هاي مختلف آموزش و پرورش . براي انجام خودارزشيابي و هماهنگي حوزهاستمفهوم در آموزش و پرورش 

  ريزی دقيقی مورد نياز است. برنامه ،نظام خودارزشيابي

  ارزشيابي، خودارزشيابي، مالکيت، مسئوليت، فرآيند آموزش و يادگيري :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Classroom should be an opportunity of repeating the action for learner, because learners pursue 

his/her unknowing and undoubtedly, in this way will face with successes and failures but the most important 

issue is that learners understand the value of knowing what he/she doesn’t know. In this case, students 

compensate their failures and learn how to evaluate and improve their performance. The goal of this study was to 

analyze the role of self-evaluation in the process of education and learning. 
Conclusion: Increasing the learners’ participation through their interference in actions is the transcendence of 

education and challenging the present situation and make changes due to innovation and creating learning 

opportunities is the transcendence of evaluation. Using self-evaluation in a continuous and dynamic way and 

preparing the grounds for learners to achieve it, could be an effective step towards achieving the goals of 

education and training and the establishment of this method in schools needs public will for development of this 

concept in all of education processes. It is necessary to provide a schedule for self-evaluation in order to 

harmonize different fields of education and so to unify the acts and establishing the self-evaluation system.  
Keywords: Evaluation, Self-Evaluation, Ownership, Responsibility, Education & Learning Process 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران ا... زارعي حجت  ۱۳۲

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

 يآموزش يها تيفعال از يابيارزش عمل انجام نهيزم در توان يم چهاگر

 يها تالش يول آورد، دست هب ييها رگه زين دور نسبتاً يها گذشته در

 دهه يها سال در لريتا رالف يها تيفعال با يشزآمو يابيارزش از يرسم

 از يكي آموزشي ارزشيابي .]١[ است گرفته شکل يالديم ١٩٤٠

 مانمعل كه است هايي فعاليت رينزتانگي بحث حال عين در و ينتر مهم

 سوم يك تا يابيارزش رگين پژوهش براساس زيرا .دارند سروكار آن با

 ند،دار يسع معلمان که را ييها  راه و كند  مي اشغال را معلم وقت

 دنبال به ].۲[ کند  يم روشن ،ندکن ييشناسا را رندگانيادگي يها  دانسته

 عمل انجام يبرا يمختلف يالگوها و ها فيتعر ،لريتا يها تالش

 يابيارزش رشيپذ و درک نهيزم در مجادله و بحث د.ش هاراي يابيارزش

 قبول به انجام سر يالديم ۱۹۶۰ دهه اواخر يها سال در يآموزش

 در د.ش منجر يتخصص مستقل حوزه کي عنوان هب يآموزش يابيارزش

 يبرا مستقل، يتخصص حوزه کي عنوان هب يآموزش يابيارزش رانيا

 يشمس ۱۳۵۰ دهه يها سال در همدان يبوعل دانشگاه در بار نياول

 .]۱[ کرد دايپ رواج

 به توان يم جمله از ؛است شده هاراي يمتنوع و متعدد فيتعار يابيارزش از

  موارد زير اشاره کرد:

 وي است. شده بتث تايلر رالف نام به ارزشيابي از تعريف اولين -۱

 به رسيدن در برنامه موفقيت ميزان تعيين برای اي وسيله" را زشيابيار

  داند. مي "نظر مورد مطلوب آموزشي هاي هدف

 آموزشي ارزشيابي حوزه در نظران صاحب از تن دو سندرز و ورتن -۲

 گفته رسمي فعاليت يك به ارزشيابي پرورش، و آموزش در" :اند گفته

 فرآورده، برنامه، يك ارزش خشي،اثرب كيفيت، تعيين براي كه شود مي

  ."آيد مي در اجرا به درسي برنامه يا هدف فرآيند، پروژه،

 ارزشيابي" كردن ارزش تعيين يعني ارزشيابي كه است معتقد پاپهام -۳

 آموزشي هاي پديده ارزش رسمي سنجش دربرگيرنده دار نظام آموزشي

  ."است

 برای اطالعات از استفاده و آوري جمع را ارزشيابي كرانباخ -۴

  داند. مي وزشيآم برنامه يك مورد در گيري تصميم

 هاراي ارزشيابي براي جامع تعريفي فيلد شينك و بيم استافل -۵

 آوردن، دست هب كردن، تعيين فرآيند از است عبارت ارزشيابي" اند؛ كرده

 مطلوبيت و ارزش مورد در قضاوتي و توصيفي اطالعات ساختن فراهم

 به خدمت ،گيري متصمي هدايت منظور به نتايج و اجرا ،ها طرح ها، هدف

  ".بررسي مورد هاي پديده از بيشتر درك و پاسخگويي نيازهاي

 دار نظام تفسير و آوري جمع كند: مي تعريف چنين را ارزشيابي بيباي -۶

 اقدامي به داشت چشم با ارزشي قضاوت به درنهايت كه شواهدي

 ].۳" [بينجامد معين

 عمل به تعاريف ترين عيني از را تايلر هدف بر مبتني تعريف بتوان شايد

 ارزشيابي يند"فرآ ،تايلر بيان به چراكه كرد؛ قلمداد ارزشيابي از آمده

 دقيقاً آموزشي اهداف از اي حوزه چه كه است اين تعيين يندفرآ ضرورتاً

 با بنابراين ].۴[ اند" شده فهميده آموزشي و درسي برنامه واسطه به

 يا مطلوب مورد در قضاوت به توان مي آموزشي اهداف قراردادن معيار

  .پرداخت اجرا درحال برنامه بودن نامطلوب

 ،شود  يم نييتع رندگانيادگي سرنوشت يابيارزش لهيوس به ازآنجاکه

 رسيدن براي ،يآموزش نظام ياصل مخاطب منزله به ديبا رندگانيادگي

 و ها  داده تحليل و يهتجز آفريني،  هدف در نظر، مورد اهداف به

 فعاالنه شرکت بعدي اهداف به دستيابي براي طرحي به انديشيدن

 روي علمي حقايق و معلومات انتقال تنها رزشيابيا رايز ،باشند داشته

 همه درآوردن فعل به قوه از شرايط دآوردنوجو به بلکه ،نيست برگه

 نيبهتر ].٥[ است آنها جانبه همه رشد و رندگانيادگي استعدادهاي

 نيا از هدف است. خودارزشيابی ،طيشرا نيا جاديا يبرا ممکن لهيوس

 آموزان دانش آموزش و يريادگي يندفرآ در خودارزشيابی نقش مقاله

 .است

  

  خودارزشيابی فيتعار

 وادار را شخص كه يابيشارز نظام يك از است عبارت خودارزشيابی

 تدوين خود كار رايب كه هايي  مالك و معيارها تهيه در تا كند  مي

 قضاوت رسيده، معيارها به اندازه چه تا اينكه درباره سپس و كند  مي

 يها تيفعال و عملکرد از فرد يابيارزش از است عبارت يخودسنج. كند

   .]٦[ يريادگي از مراقبت شيافزا منظور به خودش يريادگي

 به کمک؛ يآموزش اهداف با ييآشناخودارزشيابی،  در مهم نکات

 يريگ ميتصم در آموزان دانش به کمک؛ ارهايمع نييتع در آموزان شدان

 ؛ واند گرفته ادي که آنچه نييتع؛ يبعد گام نييتع و کار اصالح يبرا

  ؛ است.رنديبگ ادي خواهند يم که نچهآ نييتع

 و شود فراهم آموزان دانش يبرا يخودسنج فرصت ديبا همواره

 يابيارزش مورد تيفعال و کار يها مالک و ارهايمع از آموزان دانش

 در آموزان دانش خود از توان يم امکان درصورت باشند. داشته يگاهآ

 که شود فراهم يطيشرا و گرفت کمک ها مالک و ارهامعي هيته

 يسع آزادند. خودشان کار از يابيارزش در کنند احساس آموزان دانش

 در و دشو دهاستفا کمتر ها يابيارزش نيا جينتا از يانيپا گزارش در شود

 موضوعات يرو آموزان دانش با ديآ يم دست به که ييها فرصت

 فرآيند تنگاتنگ ارتباط ].٧[ شود نيتمر يخودسنج تر، ساده

 رندگانيادگي نيب در خود موقعيت تعيين و تعالي و رشد با خودارزشيابی

 هنوز حال، اين با سازد.  مي رنگ رپ را خودارزشيابی نقش ديگر

 معمولي عمل يک خودشان کار از رندگانيادگي وسيله به ارزشيابي

 کالس ارزيابي عمومي ادبيات در مکرر طور به موضوع اين از و نيست

  ].۸[ شود  مي پوشي چشم

  

  آموزان دانش در خودارزشيابی نديفرآ ياجرا

 به و دهند تغيير را ،چيست يادگيري نکهيا از را خود منظور معلمان اگر

 يا علوم بيشتر چگونه نکهيا و بپردازند رندگانيادگي يادگيري چگونگي

 داده توسعه ها  مهارت اين چگونه و شوند  مي گرفته ياد ها  مهارت

 عبارت به دهند. تغيير را رندگانيادگي از ارزشيابي است ممکن وند،ش  مي
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 ۱۳۳   آموزان قش خودارزشيابي در فرآيند يادگيري و آموزش دانشن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 2, Summer 2012 

 با متقابل همکاري و يکالس هاي  فعاليت يبرا انمعلم اگر ،گريد

 يادگيري و رفتار ارزشيابي، طريق از و دنباش آماده رندگانيادگي

 را نتايج از يتنوع دنتوان  يم صورت آن در د،ينما هدايت را رندگانيادگي

  ].۹[ ندنيبب ،است مهم امروز جهان براي که

 د،ورنآ دست به يابيارزش از را انتظار مورد جينتا معلمان نکهيا يبرا

 را آنها هميشه بايد (که رندگانيادگي از ارزشيابي حين نکته دو به توجه

 زحاي داشت) درنظر ارزشيابي يندفرآ از ناپذير  ييجدا حلقه يک همچون

  مسئوليت. -٢ و مالكيت -١ است: اهميت

 نتيجه ثيرتا تحت كسي چه زندگي دهد؟  مي امتحان كسي چه اينكه

 دريافت را امتحانات در موفقيت گواهينامه كسي چه است؟ امتحانات

 كانون كه داد تشخيص توان  مي ها السئو اين پرسيدن با كند؟  مي

 مالك ،فراگيران كه موضوع اين منطقي پذيرش كجاست. مسئوليت

 ها  يابيارزش شتريب رايز است؛ اهميت زحاي زين هستند خود امتحانات

 نيا به کردن توجه و رندگانيادگي يريادگي يبرا تالش فرصت جاديا

 وارد بسياري فشار معلم به كه هنگامي ويژه به ].۹[ است ها  فرصت

 با رابطه اينجا در بپذيرد، را فراگيران فعاليت ئوليتمس تا شود  مي

  ].١٠[ آنهاست به نسبت عميق عالقه متضمن فراگيران

 با آنها كه است اين فراگيران، به مالكيت واگذاري روند در مرحله اولين

 که ييها  سرفصل چراکه باشند داشته آشنايي كامالً ها سرفصل

 به کنند،  يم فراهم رندگانيادگي کار يابيارزش يبرا را ييارهايمع

 و اهداف شتريب در رندگانيادگي يريادگي يابيارز يبرا معلمان

 يك كردن تهيه مثالً ].۱۱[ دنکن  يم کمک شرفتيپ حال در يها  روش

 آنها از درخواست بعد و است فراگير هر براي سرفصل حاوي كه برگه

 و مشكل ايه  قسمت کردن تعيين براي ها  سرفصل آن خواندن براي

 زمينه اين در مايلند را مسئوليتي چه كه آنان از نظرخواهي يا آن آسان

 به كافي، وقت صرف با كه است اين مرحله دومين دهند. انجام

 و كنند بيان خصوص اين در را خود احساس تا دهيم فرصت فراگيران

 آيا كه اين مثالً دهيم. اطالع آنان به را كاركردن گونه اين مزاياي

 و فهمند مي بهتر گيرند برعهده را خود اطالعات سبك مسئوليت هرگاه

 كه فهميد خواهند آنها اينكه خاطر به كار اين آورند،  مي خاطر به

 نمايند بندي طبقه و سازماندهي معلم كمك بدون را اطالعات توانند  مي

 انجام دهند، ارقر تشويق و حمايت مورد را ديگريک توانند مي نيز و

 فصلي سر به را يرجالبغ سرفصل يك تواند مي كار اين گيرد.  مي

 فرد وي كه گويد مي فراگير به چنينهم دهد. تغيير يجمه و خالق

 را يگراند كمك بدون يادگيري توان و است ارزشي با و مسئول

 و کرده ررسيب را خود كار نتيجه فراگيران ،مرحله سومين در داراست.

 زماني تنها و روند  مي خود درس با مرتبط اطالعات دنبال به تنهايي به

 معلم كمك از نداشتند، كافي منابع يا كردند برخورد مشكل يك با كه

 و السئو طرح در رندگانيادگي ،طيشرا نيا در ].٩[ شوند  مي مند بهره

 شدن انباشته يچگونگ نيهمچن و دارند شرکت دروس يخودآموز

  ].۱۰[ دانند  يم را ها  پاسخ

 مشارکت گونه  نيا که دهد  يم نشان مختلف نويسندگان يها  استدالل

 در رندگانيادگي انگيزه و عملکرد بهبود بر اي  ويژه توان ها،  ارزشيابي در

 ن،يبنابرا ].۱۲[ دارد سني گروه و موضوعي عرصه ل،يتحص دوره طول

 بردنباال يبرا يا  شونده تکرار و اديز يها  فرصت ديبا رندگانيادگي

 چالش به و جذب و ريدرگ يعقالن طور به تا باشند داشته خود تجارب

 که نچهآ يبرا ييپاسخگو و ها  تيفعال از يا  طهيح در .شوند کشيده

 موانع بر افتني غلبه از که يجينتا از ؛باشند داشته ابتکار د،نده  يم انجام

 را تيرضا د،يآ يم دست به لهامس حل و مشکالت نشاندن عقب و

 نانياطم و اعتماد يعقالن يها  ييتوانا و االتئوس به ؛کنند تجربه

 و يطيمح يها  جنبه همه در و داريپا يها پژوهش در باشند؛ داشته

 يها  ييتوانا مهارت و شرفتهيپ سواد ؛شوند ريدرگ عالقه مورد تجارب

 فهم و کشف يبرا گرانيد به ؛کنند اجرا باهدف يها  راه در را مختلف

 اند  داده انجام که آنچه يبرا گرانيد يها  کوشش از ؛کنند کمک بهتر

 ريدرگ گريديک با ؛ندينما هاراي شنهاديپ آنها به و کرده يقدران اظهار

 نظرات، مبادله بحث، مکالمه، مانند( ييها  واکنش و کنش و شده

 کنند احساس رهباالخ و دهند ادامه راغيره)  و يزير  برنامه در مشارکت

  ].۱۱[ هستند خودشان انيهمتا از گروه کي به متعلق آنها که
  

  خودارزشيابی ضرورت و اهميت

 جمله از است شده فيتعر يابيارزش يبرا يمتعدد و مختلف يها نقش

 ميتنظ و هيته رندگانيادگي از يخاص گروه يبرا که ای برنامه ايآ نکهيا

 نکهيا نيهمچن و است آنها ياه يژگيو و ازهاين با متناسب است، شده

 به و است کرده دايپ دست شده نييتع اهداف به شده يطراح برنامه ايآ

 در يابيارزش از ينوع عنوان هب خودارزشيابی نديفرآ نيهمچن ؟زانيم چه

 يها مالک به يابيدست در رندگانيادگي که کند مشخص که آنست يپ

 به فقط معلمان آنجاکهزا اند. کرده دايپ دست تيموفق به خود نظر مورد

 براي موقعيت کردن همفرا آنها اصلي نقش بلکه پردازند،  نمي تدريس

 کنند. تحريک را رندگانيادگي استعداد کنند سعي بايد ،است يادگيري

 نهاددادنپيش کمک به رندگانيادگي درگيرکردن معلم، تدريس هنر زيرا

 واردکردن زور هب از تغيير تدريس، هنر بلکه نيست؛ کردن راهنمايي و

 ]۱۳[ است رندگانيادگي ذهن از دانش کشيدن بيرون به ذهن، به دانش

 که داد قرار يموقعيت در را رندهيادگي ديبا ارزشيابي در نجاکهازآ و

 ،نکرده فکر بهش حال به تا که کاتين ريز تا دنزب محک را اطالعاتش

 را امکان نيا خودارزشيابی باشد، داشته خالقيت و دهد قرار توجه مورد

 کمک رندگانيادگي ذهن از دانش کشيدن بيرون به و آورد يم فراهم

  کند.  يم

 اين به يادداري زيادي حد تا که باورند اين بر موفق معلمان نيهمچن

 براي دار معنی و انگيز  چالش کارهاي ايجاد -۱ ؛دارد بستگي عوامل

 ،زشيابیخودار و يادگيري براي فرصت کردن فراهم -۲ ،رندگانيادگي

 و شناختن تيسمر به -۴ ،رندگانيادگي با متعدد و زياد همکاري -۳

 طور به رندگانيادگي که است قرار اگر نيبنابرا .]۱۴[ آنها با رابطه

 رفع به و دهند قرار بررسي مورد را دروس يتماه بخشي  اطمينان

 خود هاي  يادگيري مورد در قضاوت به بايد ،بپردازند درسي ابهامات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               3 / 6

http://edcbmj.ir/article-1-127-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران ا... زارعي حجت  ۱۳۴

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 کنند، کشف را شان اي  رتبه موقعيت مرتباً بايد رندگانيادگي ازند.بپرد

 را ها  داده ند،ينما هاراي را هايي  مثال کنند، شناسايي را خود  خصوصيات

 بزنند، تخمين را نتايج دهند، شکل را ها  فرضيه کنند، سازماندهي

 و دهند گسترش را متعدد هاي  مثال نمايند، هاراي متقاعدکننده داليل

 درس يادگيري از قسمتي عنوان به ها  ايده کاربرد گسترش درباره

 چنين توانند  مي معلمان که هايی را  راه وضوح به اينها بگيرند. تصميم

 درسي روحيه از پشتيباني و يادگيري تسهيل براي را هايي  موقعيت

  ].۸[ کنند مي تشريح و ايجاد دهند، ساخت مناسب

 سطح مقايسه با معلم آموزش از پس رندهيدگاي دارد ضرورت باالخره، و

 ميزان رسيده، آن به عمالً آنچه و برسند آن به دارد انتظار که مهارتي

  .کند ارزشيابي را آنها ثربودنوم و يادگيري

  

  خودارزشيابی نديفرآ

 و ها  توانايي از وسيعي دامنه که هستند ترين  دقيق زماني ها  ارزشيابي

 ،خودارزشيابی در ].۱۵[ دهند نشان را ها  ييتوانا نيا بروز هاي  شيوه

 براي مخصوصي استاندارد بندي  رتبه جدول معلمان، از رندگانيادگي

 ها،  حل  راه ،ها  ايده رندگانيادگي کنند.  مي دريافت کارشان از يابيشارز

 منعکس ارزشيابي برگه روي را غيره و کارها  نقشه کار، يها  شيوه

 همچون ابزارهايي از دنتوان  مي رندگانيادگي نيهمچن د.کنن  مي

 با يا اند  كرده تهيه خود كه هايي  گزارش و نمودارها ،ها  يادداشت

 و امتحانات و ها  پرسش به پاسخ در خود آمادگي ميزان مشاهده

 و ها  همکالسي نظرات بررسي يا تكاليف انجام و درس در همراهي

 مقياس رندگانيادگي سپس .دنكن استفاده منظور اين براي معلم

 نوشتن و شده نوشته هاي  گزارش کردن ارزيابي براي را بندي  درجه

 اي نمره ابتدا در رندگانيادگي کنند،  مي درخواست کارشان درباره توضيح

 باعث نيهم کنند،  نمي تعيين خودشان ابتدايي هاي گزارش براي را

 گزارش زمان تا نکارشا بر نظارت و بازبيني براي هايي  فرصت جاديا

 ميزان ردمو در قضاوت به فرد روش، اين در ].۱۱[ است نهايي

 روش، اين اجراي براي گر،يد عبارت به پردازد.  مي خود يادگيري

 و شود مي تدوين اي  نامه پرسش در يادگيري مختلف ابعاد از فهرستي

 نوع اين هدف كند.  مي ارزشيابي آن براساس را خود رندهيادگي هر

 مورد را خود يادگيري مختلف ابعاد رندهيادگي كه است آن ابيارزي

 واقعدر  بشناسد. را خود قوت و ضعف نقاط و دهد قرار مداخله

 ،نمايند كسب بايد خودارزشيابی در رندگانيادگي كه هايي  مهارت

 هايي  گام چه كار يك در موفقيت برای اينكه تعيين توانايي :از عبارتند

 تهديد را آنها پيشرفت که آنچه تشخيص عداداست و ردارندب بايد

  ].١٦[ نمايد  يم

 پيدا اي العاده  فوق اهميت خودارزشيابی اجراي و طراحي در آنچه

 از بتوان كه  يطور هب است؛ يابيارزش نوع اين اثربخشي ارزيابي كند،  مي

 از که هدافيا نيبنابرا كرد. طراحي را داري  جهت هاي  آموزش آن نتايج

 فرآيندهاي مناسب مديريت گرو در شود  مي دنبال خودارزشيابی راستقرا

  .است آموزش در كيفيت فرهنگ ترويج در اساسي گامي كه است آن

 گام خودارزشيابی جهت در خود از پرسش چهار براساس رندگانيادگي

 برسم؟ کجا به خواهم مي -١ :از عبارتند ها پرسش اين ،دارند  برمي

 ؟)؛هستند چه من انتظار مورد (اهداف؟ روم مي کجا گريد عبارت به

 هب را آموزشي اهداف بايد پرسش اين به پاسخگويي براي رندگانيادگي

 به رسيدن براي که بدانند رندگانيادگي چنانچه بشناسند، روشن نحو

 حاضر حال در - ٢ گيرند؛ مي ياد تر آسان کنند، تالش بايد هدفي چه

 نمونه با ار خود کارهاي مونهن توانند مي رندگانيادگي هستم؟ کجا

 صتشخي را ها تفاوت کنند سعي و مقايسه تر، برجسته و بهتر کارهاي

 -٣ کنند؛ استفاده نيز معلم سازنده بازخوردهاي از همچنين و دهند

 (چه؟ کنم شرفتيپ توانم مي چگونه اي دهم؟ كاهش را ام فاصله گونهچ

 به خودارزشيابی )؛؟دارد وجود اهداف به رسيدن راه در ييها پيشرفت

 سمت به فعلي موقعيت از حركت براي كه كند مي كمك رندهيادگي

 بر مبتني كارهاي راه بايد رندهيادگي كند. كار چه يينها هدف به رسيدن

 يينها هدف تا موجود فاصله بردن ازبين براي را پاسخ و پرسش

 براي ؟رود باالتر كارم كيفيت كه كنم چه ،دبپرس خود از مثالً بياموزد.

 كسي چه از نيازمندم؟ خاصي كمك نوع چه به تغيير اين ايجاد

 که بدانم گونهچ -٤ دارم؟ احتياج منابعي چه به بگيرم؟ كمك توانم مي

 به پاسخ در دارم؟ را دستاوردهايي و نتايج چه نم اي ؟ام رسيده هدف به

 که مهارتي سطح مقايسه با ،معلم آموزش از پس رندهيادگي الئوس نيا

 و يادگيري ميزان رسيده، آن به عمالً آنچه و برسد آن به دارد تظاران

 خودارزشيابی نوع دو ].۱۷[ کند يم ارزيابي را خودارزشيابی ثربودنوم

   .دارد وجود يريادگي و آموزش نديفرآ در

 سال طول در كه است هايي ارزيابي شامل تكويني: خودارزشيابی

 ارزيابي آن قيطر از و شود مي آوري جمع رندهيادگي لهيوس به تحصيلي

 ملتا خود کارهاي و مراحل درباره يا آورد مي عمل به خود كار از نقادانه

 بهبود براي خودارزشيابی نيا شود، مي آگاه خود پيشرفت از و كند مي

  رود. مي كار به تحصيلي سال طول در ها نارسايي اصالح و يادگيري

 مستندسازي به رندهيادگي یخودارزشياب اين در پاياني: خودارزشيابی

 و وظايف با را آنها و پرداخته خود هاي يادگيري دستاوردهاي

 مستندسازي اين اگر دهد. مي ارتباط خود تر مشخص انتظارهاي

 را رندهيادگي ها رويه مورد در دقيق بازخورد باشد نديشمندانها

  ].٥[ انجامد مي پيشرفت به و انگيزاند برمي
  

 آموزش و يريادگي نديفرآ در خودارزشيابی گاهيجا

  رندگانيادگي

 يابيارزش محدودکردن و است يآموزش يندفرآ از يجزي ارزشيابي يندفرآ

 آنها حق در يبزرگ اجحافي نمره، و امتحان کتاب، کالس، به فراگيران

 کسب تخصص و تجربه طريق از عمدتاً ،قابليت و کفايت چراکه است

 بهسازي براي روش ترين مناسب خود، از يابيارزش روش .شود مي

 ،فراگير ابزار يک عنوان به که است تجربه کسب و رندگانيادگي آموزش

 رندگانيادگي کمک به يادگيري زواياي تمامي به جامع نگرش با

 کند. ياري خود قوت و ضعف نقاط تر دقيق شناخت در را آنها تا دآي مي
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 و خود بيارزشيا يندفرآ در رندهيادگي درگيرکردن گر،يد عبارت به

 تبديل آگاهي فرد به را او ،بعدي گام برداشتن براي گيري تصميم

 يندفرآ طي را معلم تواند مي و است رسيده فراشناخت به که کند مي

  کند. ياري آموزش مختلف مراحل راحيط در و آن از پس يا تدريس

 و يادگيري فرآيند در رندگانيادگي سهم بيني پيش با خودارزشيابی

 از که است آورده وجود به را رويکردي تحصيلي يشرفتپ ارزشيابي

 وقتي رايز رديگ يم قرار توجه مورد رندگانيادگي فردي هويت آن طريق

 احساس ديگر بپردازد، خود يابيارزش و مقايسه به بگيرد ياد رندهيادگي

 شکل وجودش در نادرست بترقا و نفرت حسادت، حقارت، منفي،

 برد يم يپ يآموزش نديفرآ در امانتداري و صداقت ارزش به و گيرد نمي

 به را آنها که کند يم بيترغ يسنجش به را آنها يابيارزش نيا چراکه

 را رندگانيادگي خودارزشيابی ،يکل طور به .دانرس مي تعالي و رشد

 مشکالت ،مختلف هاي پديده از استفاده به توجه با تا کند مي تحريک

 برعهده را شان يادگيري يندآفر هدايت، کنند حل خودشان را شان عملي

 و توانايي از را خود درک ].١٨[ کنند کشف را دانستن ارزش و بگيرند

 يندفرآ در ملتا طريق از دخو هاي توانايي ؛بخشند بهبود عملكرد

 و اعتماد حس فهم، و دانش افزايش طريق از بشناسند؛ يادگيري

 بهبود را وهشپژ و يادگيري آموزش، كيفيت؛ بخشند ارتقا را همكاري

 حمايت مورد را يادگيري و تدريس که کنند توليد را اطالعاتي بخشند؛

 را آنها عملي كار و يادگيري كه هايي روش مورد در ].١٦[ دهد مي قرار

 تقويت يا تصحيح احتماالً و نظر تجديد به نديشند؛ابي ،دكن مي ارزشيابي

]. ۱۹[ دنبپرداز بيشتر) بصيرت با اما( نآ از مجدد پيگيري و يريادگي

 ارزيابي خود مهارت فراگيري در پيشرفت با را خود پيشرفت يندآفر

 اصالح و اشتباه از نهراسيدن کردن، ريسک توان ؛بگيرند نظارت تحت

 اشتباهات اصالح و شناخت يبرا خودشان به و رنديبگ برعهده را آن

 و تکامل نحوه از شوند؛ ميسه خود يريادگي نديفرآ در و دهند فرصت

 مشخص پيشرفت معيارهاي خود براي و دنشو آگاه خود شرفتيپ

 و توسعه را خودشان مورد در نظر اظهار و قضاوت توانايي ند؛ينما

 کارها و ها فعاليت مطلوبيت و کيفيت مورد در بتوانند تا دهند پرورش

 يندآفر مديريت براي ارزشيابي اطالعات از ].٥[ نمايند گيري تصميم

  .كنند فادهاست خود يادگيري

 كيفيت شيافزا مانند: ييها هدف قراردادن محور با ارزيابي خود واقع در

 در رندگانيادگي مشاركت و باال سطح تفکر هاي توانايي ،يادگيري

 رندگانيادگي در را يادگيري شوق و شور تواند مي يادگيري يندفرآ

 ديانم نيمات را آنها منافع و نموده جلب را آنها رضايت کرده، تقويت

]٢٠.[  

 تحصيلي، پايه ارتقاي گرايانه،  واقع و صحيح خودارزشيابی نهايي نتيجه

 همکاري، خودرهبري، استقالل، وجود، ابراز آفريني، اميد خودکفايتي،

 تقويت طلبي، تشخيص ،نوآوري و خالقيت جويي، هويت

 کارگيري به و ]٢١[ است مهارت و يادگيري به شوق و نفس اعتمادبه

 که است يآموزش پيشرفت جهت در ابزار نوعي از استفاده منزله به آن

 منجر گر هدايت خود و انگيزه با مسئول، رندگانيادگي پرورش به

  .ودش مي

 ،رندگانيادگي بر خودارزشيابی نتايج و اثرات دقيق تعيين گفت ديبا البته

 كساني ذهني هاي قضاوت بر مبتني گاه و مشكل و پيچيده ينديآفر

 رندآو عمل به بسيار كوشش ها يابيارز نيا اجراي و هتهي در كه است

 شود يشتريب توجه  وهيش نيا عملي نتايج و آثار به است الزم که

]٢٢.[  

  

  خودارزشيابی يها تيمحدود

 يابيارزش درباره معلمان يتخصص دانش ازمندين يابيارزش نوع نيا -١

  د.ندار وجود معلمان اکثر در که است خودارزشيابی مخصوصاً و

 ازمندين شتريب رندگانيادگي که ييابتدا مدارس در خودارزشيابی -٢

 هستند، يريادگي راه آغاز در نيهمچن و هستند معلمان لهيوس به تيهدا

  باشد. داشته يچندان کاربرد تواند ينم

 روش نيا ،يابيارزش درباره معلمان اکثر يسنت دگاهيد به توجه با -٣

  رد.يگ يم قرار آنان لاستقبا مورد يآموزش نظام در کمتر

 توسط يابيارزش و يرسم يها روش شتريب معموالً زين نيوالد -۴

 روش نيا کردن ادهيپ و پسندند يم ،دارد يرسم جنبه که را معلمان

 به نسبت معلمان و نيوالد دگاهيد رييتغ نيهمچن و زمان ازمندين

  است. آن تيماه و يابيارزش اهداف
  

  يکاربردي شنهادهايپ

ي روش عنوان هبخودارزشيابی  ازي آموزش مختلف سطوح در نمعلما -١

 در خود از تصورارتقای  تاًينها و رانيفراگ بنفس اعتماد شيافزاي برا

  ند.ينما استفادهي ليتحص خودپنداره اي آموزش وي ريادگي انيجر

 ريمد معلم، درس کالس در رندگانيادگي خودارزشيابی ياجراي برا -٢

 بر نظارت بهغيره،  و شهرستان منطقه، سطح دري ا ندهينما اي مدرسه

  بپردازد. آني اجرا

 روش و کيتکن نيا از مدرسان و دياسات زيني عال آموزش سطح در -٣

  ند.ينما استفادهي ابيارزش

ي ا حلقه عنوان هبخودارزشيابی  معلمان، خدمت ضمن آموزش در -٤

 شود سيتدر ي خودارزشيابیستيبا لذا ،ي استابيارزش نديفرآ در مفقوده

ي پ آموزش وي ريادگي نديفرآ در آن گاهيجا و تياهم بر معلمان تا

 ببرند. 

 مدرسه سطح دري آموزشيي ها کارگاه ،خودارزشيابی به آشنا معلمان -٥

  ند.ينما برگزارغيره  وي آموزش منطقه و مدارس اي

 دري روش عنوان بهخودارزشيابی  گاهيجا هيتوج ويي آشناي برا -٦

  د.شو برگزار نهيزم نيا دريي ها کارگاه ،يابيارزش

ي ها روش با روش نياي خشباثر و سهيمقاي بررس به پژوهشگران -٧

  ي بپردازند.ابيارزش معمول
  

  يريگ جهينت

 توانايي حيطه در آن، هاي مهارت به خوکردن و خودارزشيابی يادگرفتن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران ا... زارعي حجت  ۱۳۶

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 زا يادگيري، براي روش اين از صحيح استفاده است. رندگانيادگي همه

 نفس اعتمادبه ايجاد برای تجربه با آموزگاران آموزشي ابزارهاي جمله

 تا آورد مي فراهم را موقعيتي روش اين چراکه است. فراگيران در

 منظم ارزشيابي و خود يادگيري يندفرآ نظرگرفتن زير با رندگانيادگي

 عبارت به .گيرند برعهده شان يادگيري قبال در بيشتري مسئوليت آن،

 ينگرش با که است خصوصي هب دانش و مهارت ودارزشيابیخ گريد

 را رندگانيادگي يها ييتوانا دارد يسع يادگيري، زواياي تمامي به جامع

 عمل و تعهد به را آنها ها قابليت و دانش و آورد در فعل به قوه از

  زمينه کردن فراهم و پويا و مستمر صورت به نآ از استفاده .كند تبديل

 و آموزش اهداف تحقق هتج در وثرم گام آن به انفراگير رسيدن

 هاراي با را خود يها يادگيري رندگانيادگي قيطر نيا از رايز است تربيت

  .دنساز يم مستند خود، عملكرد از تصويري

 خودتنظيمي و استقالل به كمك  ،خودارزشيابی هدف ازآنجاکه

 خود جدانهم هاي كوشش سازي نمايان با تا است رندگانيادگي يادگيري

 ند،شو جامعه علمي ارتقاي و خود بالندگي باعث علم توليد جهت در

 طريق از آموزشي توسعه تسهيل باعث بتواند ديبا نديفرآ نيا

 آموزاندانش توانمندكردن و گريتسهيل بخشي، آگاهي روشنگري،

 و مطالعه زدن، حرف به آنها ترغيب و خودشان لمساي حل براي

 انيپا در .شود هايشانبرنامه و خودشان از يابيارزش و آموزش جستجو،

 آكار سيستمي نيازمند ،كيفي خودارزشيابی تحقق براي که گفت ديبا

 به نگاهي .شود رندگانيادگي توسعه و رشد باعث بتواند كه هستيم

 در روش اين استقرار و خودارزشيابی از استفاده برای الزم هاي فعاليت

 کل در مفهوم اين گسترش براي همگاني عزمي نيازمند مدارس

 هماهنگي ،خودارزشيابی انجام براي ريزي برنامه و پرورش و آموزش

 در ها فعاليت يکپارچگي جهت در پرورش و آموزش مختلف هاي حوزه

 فرآيند در شرکت براي نامهاظهار تدوين ،خودارزشيابی نظام استقرار

 بين موفق بياتتجر تبادل براي الزم هاي زمينه ايجاد و خودارزشيابی

 براي برتر هاي مدرسه و فرآيندها ،ها فعاليت ،الگوها شناخت و مدارس

  است. آن کاوي ينهبه
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