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استاداني كه تصور مي كنند دانشجويان مطالب تدريس شده 
را به خوبي فرا گرفته اند، اغلب هنگام تصحيح برگه هاي 
امتحاني با شواهد مأيوس كننده اي روبرو مي شوند. بيشتر 
اوقات دانشجويان به اندازه اي كه انتظار دارند ياد نمي گيرند. 
گاهي اوقات بين مطالب تدريس شده و آنچه كه دانشجو 
ياد گرفته، تفاوت چشمگيري وجود دارد. براي پيشگيري از 
چنين تفاوتي استادان و دانشجويان به شيوه هاي بهتري براي 
كنترل ميزان يادگيري در طي نيمسال تحصيلي نيازمندند.

 ارزشيابي كالس در واقع رويکردي است كه به استادان 
كمک مي كند تا ميزان يادگيري دانشجويان را در كالس 
بسنجند. ارزشيابي كالس، دانشجو و استاد را درگير كنترل 

مداوم يادگيري دانشجويان مي كند و بازخورد هايي درباره 
كارآيي استاد به عنوان يک مربي و ميزان پيشرفت دانشجو 
به عنوان يک فراگير در اختيار آنان قرار مي دهد. ارزشيابي 
تا بازخورد هاي مفيدي  كالس به استادان كمک مي كند 
دانشجوهايشان  يادگيري  نحوه  و  ميزان  نوع،  درمورد  را 
بر  بيشتر  تمركز  براي  اطالعات  اين  از  و  آورند  به دست 
روي شيوه تدريس استفاده كرده و به يادگيري مؤثرتر و 

كارآمدتر دانشجويان كمک كنند.

ويژگي هاي يك ارزشيابي مناسب
بهبود  و  مشاهده  بر  بيشتر  را  دانشجو  و  استاد  توجه  1 .
يادگيري معطوف مي كند تا مشاهده و بهبود تدريس. 
با ارزشيابي مي توان اطالعاتي به دست آورد كه راهنماي 

استاد و دانشجو در بهبود يادگيري باشد.
به استقالل، آزادي علمي و قضاوت حرفه اي استادان  2 .
احترام مي گذارد. استادان شخصاً تصميم مي گيرند چه 
ارزشيابي  فرآيند  و چگونه  كنند  ارزشيابي  را  مواردي 
نتايج  نيست  مجبور  استاد  همچنين  دهند.  انجام  را 
با فردي خارج از كالس  از ارزشيابي را  به دست آمده 

درس در ميان بگذارد.
از آنجا كه در ارزشيابي تمركز بر روي يادگيري مي باشد،  3 .
امري ضروري است. چنانچه  شركت فعال دانشجويان 
دانشجويان در فرآيند ارزشيابي همکاري نمايند، فهم آن ها 
از مطالب درسي بهتر شده و مهارتشان در ارزيابي از خود 
نيز افزايش مي يابد. همچنين استادان با پرسيدن مکرر اين 
سه سؤال از خود، شيوه تدريس شان را تقويت مي كنند:
	 چه دانش و مهارت هاي ضروري را بايد تدريس نمايم؟
	 چگونه مطمئن شوم دانشجويان مطالب را آموخته اند؟

بيشتر  يادگيري  در  دانشجويان  به  مي توانم  	 چگونه 
كمک نمايم؟
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يادگيري  كيفيت  بهبود  درسي،  ارزشيابي  از  هدف  1 .
نمره دهي  هرگز  ارزشيابي  بنابراين  است،  دانشجو 

نمي شود و  همواره بي نام و نشان است. 
ارزشيابي كالس درس يک فرآيند جاري است. استادان  2 .
در  آسان  و  سريع  روش ه��اي  برخي  به كارگيري  با 
ارزشيابي، بازخوردي از يادگيري دانشجويان به دست 
پيشنهادهايشان  و  ارزشيابي  نتايج  سپس  مي آورند؛ 
با دانشجويان مطرح نموده و اين حلقه را تکميل  را 
مي نمايند. از آنجا كه رويکرد مورد نظر با فعاليت هاي 
روزانه كالس ادغام مي گردد، دانشجويان و استادان را 
را  يادگيري  و  به هم مرتبط ساخته و شيوه تدريس 

مؤثرتر و كارآمدتر مي كند.

شيوه هاي ارزشيابي كالس درس
بررسي پيشينه علمي دانشجو

قبل از ارائه يک مفهوم، موضوع يا مبحث جديد در برنامه 
درسي، بايد سطح دانش دانشجو را مورد بررسي قرار داد 
چراكه ممکن است دانش آن ها نسبي، پراكنده، ساده انگارانه 
علمي،  پيشينه   بررسي  روش  در  باشد.  نادرست  يا حتي 
آغاز  در  و  شده  تهيه  استاد  ساده اي  توسط  پرسش نامه  
نيمسال تحصيلي همزمان با شروع درس جديد يا قبل از 
معرفي مباحث مهم استفاده مي گردد. پرسش نامه مي تواند 
شامل سؤاالت چهار گزينه اي يا سؤاالتي با پاسخ كوتاه باشد. 
براي اجراي اين روش، مي توان سؤاالت آزاد را بر روي تخته 
سياه نوشت يا پرسش نامه هاي كوتاهي را ميان دانشجويان 

توزيع نمود. 
همچنين بايد اين نکته را به دانشجويان يادآور شويد كه 
بررسي پيشينه علمي، امتحان يا تست نيست و امتيازي 
براي آن در نظر گرفته نخواهد شد. آن ها را تشويق نماييد 
تا در مورد پاسخ هايشان كاماًل فکر كنند. اين موضوع براي 
تصميم هاي آموزشي مؤثر به شما كمک شاياني خواهد كرد.

ممکن،  زمان  نزديکترين  در  يا  بعدي كالس  جلسه  در   
آنان  به  و  ساخته  آگاه  ارزشيابي  نتايج  از  را  دانشجويان 
روي  بر  مي تواند  حد  چه  تا  اطالعات  اين  كه  بگوييد 
حرفه تان به عنوان يک استاد و عملکرد آنان به عنوان يک 

فراگير تأثير  بگذارد.

روش كاغذ يادداشت
استفاده  مورد  يادداشت  كاغذ  روش  به اندازه   روشي  هيچ 
استادان قرار نمي گيرد. اين روش كه با نام گزارش جزيي 
يک دقيقه اي و پاسخ نيم صفحه اي نيز شناخته شده است، 
روش سريع و آساني براي سنجش ميزان يادگيري دانشجو 
كاغذ  روش  در  مي باشد.  نوشتاري  بازخورد  به صورت 
ابتدا استاد به مدت دو تا سه دقيقه كالس را  يادداشت، 
سؤاالت  به  مي خواهد  دانشجويان  از  و  مي كند  متوقف 
مختلف، پاسخ كوتاه دهند: مثاًل »مهمترين مطلبي كه در 
كالس فرا گرفته ايد چيست؟« ويا »موضوع مهمي كه هنوز 
بي پاسخ مانده است چيست؟« دانشجويان پاسخ خود را بر 
روي كارت هاي مشخص يا تکه كاغذي مي نويسند و تحويل 
مي دهند. اگر دليلي براي شناسايي دانشجو وجود ندارد، از 
دانشجويان بخواهيد نامشان را بر روي كارت ها يا كاغذها 
ننويسند. بهتر است ابتدا درباره موضوع و زمان انجام شيوه 
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كاغذ يادداشت تصميم گيري نماييد. اگر مايل به اندازه گيري 
جلسه  يک  در  ارائه شده  مطالب  از  دانشجو  درك  ميزان 
درسي هستيد، چند دقيقه آخر كالس و اگر بر روي تکاليف 
مناسب ترين  كالس  اول  دقيقه  چند  داريد،  تأكيد  قبلي 
زمان انجام اين كار مي باشد. الزم است دانشجويان از مدت 
زمان پاسخگويي به سؤاالت )معموالً 2 تا 5 دقيقه براي 
)كلمات،  نوع جواب هايي كه مدنظر شماست  هر سؤال(، 
عبارت ها يا جمالت كوتاه( و زمان اعالم نتايج و پاسخ هاي 
شما اطالع داشته باشند. براي بحث در مورد نتايج 5 تا 10 
دقيقه از جلسه بعدي كالس را به اين روش اختصاص دهيد.

روش مبهم ترين نكته
روش مبهم ترين نکته، ساده ترين روش ارزشيابي كالس درس 
است؛ چرا كه با صرف زمان و انرژي كم، اطالعات مهمي را 
به دست مي آوريم. در اين روش از دانشجو خواسته مي شود تا 

پاسخ به اين سؤال را فوراً يادداشت نمايد »چه نکته مبهمي 
روش  به  ارزشيابي  داشت؟«   وجود  شده  ارائه  مبحث  در 
مبهم ترين نکته، ممکن است درمورد يک كنفرانس درسي، 
بحث، تکاليف، نمايش يا يک فيلم استفاده گردد. براي اجراي 
اين روش مي توان چند دقيقه اي در پايان هر جلسه كالس در 
نظر گرفت. براي پاسخ دادن به سؤاالت به دانشجويان وقت 
كافي اختصاص داده و پس از اتمام زمان درنظر گرفته شده، 
پاسخ ها را جمع آوري كنيد. پيش از شروع ارزشيابي، مدت 
زمان پاسخگويي به سؤاالت را به دانشجويان يادآوري نموده 
و به آن ها بگوييد از پاسخ هايشان چه بهره برداري خواهيد 
كرد. پاسخ ها را قبل يا به محض خروج دانشجويان از كالس 
جمع كنيد. يکي از راه هاي جمع آوري نکات مبهم اين است 
كه خودتان جلوي درب كالس بايستيد و برگه ها را هنگام 
خروج دانشجويان جمع كنيد يا يک جعبه در مسير خروجي 
دانشجويان قرار دهيد تا نکات مبهم را داخل آن بيندازند. 
به  يا در نزديک ترين زمان ممکن  در جلسه بعدي كالس 

بازخورد هاي دانشجويان پاسخ دهيد. 

روش خالصه يك جمله اي
اين روش ساده دانشجويان را وادار مي كند تا به سؤاالتي 
مانند »چه كسي، آيا، چه، چه وقت، كجا، چگونه و چرا؟« 
در مورد مباحث ارائه شده در يک يا چند جلسه پاسخ دهند 
آموزنده،  ساده  جمله  يک  به صورت  را  پاسخ ها  سپس  و 

دستوري و خالصه تركيب نمايند. 
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مرتبط  سؤاالت  به  خودتان  ابتدا  روش،  اين  اجراي  براي 
وقت،  چه  چه،  آيا،  كسي،  »چه  دهيد  پاسخ  موضوع  با 
مرحله  پاسخگويي  زمان  مدت  و  چرا؟«  و  چگونه  كجا، 
را  پاسخ هايتان  بعد،  مرحله  در  نماييد.  يادداشت  را  اول 
به جمله هاي دستوري تبديل نماييد و زمان پاسخگويي 
به مرحله دوم را يادداشت كنيد. حال به دانشجويان دو 
برابر مدت زماني كه خودتان به كار گرفته ايد فرصت دهيد 
آن ها  به  كنند  بايد خالصه  كه  مبحثي  اعالم  از  پيش  و 
فن خالصه نويسي يک جمله اي را به روشني توضيح دهيد.

روش اصل چيست؟
استاد  متمركز مي شود،  مسئله  بر حل  كه  روش  اين  در 
چند مسئله را طرح مي كند و از دانشجو مي خواهد بهترين 
اين  اجراي  براي  نمايند.  بيان  مسئله  هر  براي  را  راه حل 
روش، ابتدا اصول اساسي را كه انتظار داريد دانشجويان فرا 
گرفته باشند، مشخص نماييد. سپس براي هر يک از اصول 
ذكرشده، نمونه سؤال يا مثال هاي كوتاه طرح نماييد. هر 
بايد تنها يک اصل را نشان دهد. فرم طراحي شده  مثال 
»اصل چيست؟« شامل ليستي از اصول مرتبط و مثال ها يا 
مسائل خاص است تا دانشجويان اين اصول را كنار يکديگر 
بگذارند. ارزشيابي تان را بر روي دانشجويان دانش آموخته 
يا همکارتان آزمايش كنيد تا مطمئن شويد كه اين شيوه 
خيلي مشکل نيست و وقت زيادي از كالس را نيز هدر 
بر  تجديدنظر ضروري  هرگونه  از  پس  سرانجام  نمي دهد 

روي فرم، ارزشيابي را اجرا نماييد.

پنج پيشنهاد براي شروع موفقيت آميز
و  بينش  با  درس  كالس  ارزشيابي  تکنيک هاي  	 اگر 
قضاوت حرفه اي شما به عنوان يک استاد مطابق نيست 

از آن استفاده نکنيد.
	 از دانشجويان نخواهيد شيوه هاي ارزشيابي را كه قباًل 

خودتان نيازموده ايد، به كار ببرند. 
	 زماني بيشتر از آن چه فکر مي كنيد براي انجام ارزشيابي 

در نظر بگيريد.
چه  بازخوردهايشان  از  بدانند  دانشجويان  دهيد  	 اجازه 
چيزي به دست مي آوريد و چگونه هر دو طرف مي توانيد 
از اين اطالعات در جهت افزايش يادگيري استفاده نماييد.
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