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  چکیده
 فرایندهاي ترین مهم از یکی عنوان به ها آموخته سنجش نظام کیفیت
 هاي مهارت توسعه و یادگیري میزان و نحوه ،آموزشی نظام در آفرین تحول
 سه ،کالسی سنجش حوزه در تحوالت .دهد می قرار تاثیر تحت را زندگی
 را ,AAL) AFL, (AOL »یادگیري مثابه به و براي ،از سنجش« رویکرد
 جدیدترین به عنوان یادگیري مثابه به سنجش رویکرد است؛ هشتگذا سر  پشت

 و گیري شکل ۀزمین ،مناسب شرایط سازي فراهم و گیري هدف با ،رویکرد
 پذیر انعطاف ،مستقل شهروندان عنوان به آموزان دانش هاي شایستگی تقویت

 و آگاهی میزان واکاوي منظور به ،مطالعه ینا در .دکن می فراهم را منتقد و
 مرحله سه ،معلمانبه وسیلۀ  سنجشی گانه سه هايرویکرد گیريکار به نحوه

 شناسایی براي متخصصان با مصاحبه و پژوهش پیشینه مرور الف) متوالی
 هنام پرسش اجراي ب) ؛سنجش گانه سه رویکردهاي تفکیک به نشانگرها

 تدوین ج) و گانه سه رویکردهاي با معلمان آشنایی میزان گیري اندازه براي
 .شد طی ،کالس فرایند در معلم 11 سنجشی عملکرد مشاهده و رفتار سیاهه

 ،دوم مرحله يها داده .است بوده دسترس در و هدفمند شیوه به ،نمونه نتخابا
 معلمان از نفر 34 دیدگاه بررسی با و ساخته محقق  هنام پرسش از استفاده با

 راهبرد بر مبتنی و هنام پرسش نتایج اعتبار افزایش براي .شد گردآوري
 .شد مشاهده نیز معلم 11 عملکرد و تهیه يرفتار سیاهه ،سازي چندسویه
 تفاوت که داد نشان فریدمن  آزمون از استفاده با ها رتبه میانگین مقایسه

 اي گونه به تفاوت این ؛دارد وجود رویکرد سه مصادیق رعایت بین معناداري
 میزان ینتر بیش ،درصد 96 با (AOL) یادگیري از سنجش رویکرد که است

 رعایت و است داده اختصاص خود به را ها کالس در مصادیق رعایت
 در را میزان کمترین ،درصد 40 با ، AAL رویکرد به مربوط مصادیق
 رویکرد به مربوط مصادیق از درصد 59 نکردن رعایت .است داشته ها کالس
AAL این دوچندان آموزش و توجه ضرورت ،شده مشاهده هاي کالس در 

 به حداقلی توجه و ناچیز آگاهی از نتایج ،کلی طور به .دکر تاکید مورد را مهم
 ،شهروندي تربیت در ساز زمینه رویکرد به عنوان AAL  رویکرد مصادیق
 هاي دیدگاه با ناچیزي تناسب که AOL  رویکرد که حالی  در .دارد حکایت

 داشته تسلط همچنان ،دارد کارآفرین و خالق شهروندان پرورش ،گرایانهاساز
  .است داده اختصاص خود به را معلمان سنجشی اقدامات و آگاهی محور و

 
  کلیدي واژگان
 روش ،معلمان ،یادگیري مثابه به و براي ،از سنجش ،کالسی سنجش
  .آمیخته پژوهش

 
 
 

Abstract 
The quality of measurement learning system is one of 
the most important transformational processes in 
educational system and it effects method, the extent of 
learning and develop life skills. Development in the field 
of classroom assessments have passed three approaches 
of measuring (AAL, AFL, AOL). The approach to 
measuring is the newest approach, by targeting and 
providing suitable conditions, provide the context of 
formation and enhancement of student’s competencies 
as independent, flexible and critical citizens. In this study 
in order to examine the level of awareness and using 
three dimensional approaches by teachers in a sequential 
three steps process has been passed. reviewing the 
history of the research and interviewing experts to 
identify the markers by distinguishing three-dimensional 
approaches; b) implementing a questionnaire to measure 
the level of familiarity of teachers with approaches 
Triple, and (c) Compilation of the log of behavior and 
observation performance of 11 teachers in the class 
process. Sample selection has been targeted and 
available. The data of the second stage were collected by 
using a questionnaire developed and reviewed by 34 
teachers. To increase the validity of the questionnaire 
and based on the multisession strategy, the behavioral 
checklist was prepared and the performance of 11 
teachers was also observed. The comparison of the 
average rankings with the Friedman test showed that 
there is a significant difference between observing the 
examples of the three approaches. the difference is that 
the AOL approach with 96% has the highest level of 
observance of the examples in the classes and the 
observance of the examples The AAL approach, with 
40%, had the lowest rates in the classroom. Failure to 
observe 59 percent of the AAL approach in the observed 
classes emphasized the need for attention and training on 
this important issue. In general, the results showed a low 
level of awareness and minimal attention to the 
examples of the AAL approach as an underlying 
approach to citizenship education. While the AOL 
approach, which has little to do with constructivist 
perspectives, the fostering of creative and entrepreneurial 
citizens, continues to dominate, focusing on awareness 
and teacher-centered actions.  
 
Keywords  
Classroom Assessment, Assessment of, For and as 
Learning (AOL/ AFL/ AAL), Teachers, Mixed Methods 
Research. 
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  مقدمه
 پیشرفت با همراه اخیر ۀسال صد تحوالت دنبال به

 پرورش و آموزش در اي تازه تفکرات و نگرش ،تکنولوژي
 و پیاژه ،مونتسوري چون بزرگی مربیان .شد ایجاد

 درك تقویت در مدارس نقش اهمیت بر 1ویگوتسکی
 ،زندگی مسائل حل و شناخت منظور به ،آموز دانش مفهومی

 یادگیري فرآیند در آنها مشارکت جلب و درگیري ضرورت بر
 اعتقاد به .)1394 ،نژاد ابراهیم و (بازرگان دندکر تاکید

 ضرورت دلیل به آموزش نظام ،)1395( آذر سپهریان
 ،است آن شاهد ها عرصه همه که تحوالتی با سازگاري

 زیرا ؛است یادگیري و آموزش فرایند در بازنگري به ناگزیر
 اجتماعی رشد براي الزم زمینه ،سنتی هاي روش از استفاده

 باور به .کند نمی فراهم را آموزان دانش شخصیت و
 تربیتی هاي شیوه و پرورش و آموزش ،)1394( برزگربفرویی

 در اجتماعی سازگاري گیري شکل بر موثر عوامل جمله از
 ،مدرسه از امروز ۀجامع انتظار .است نوجوانان و کودکان
 توانایی که است متعادل و آگاه ،انگیزه  با شهروندانی تربیت

 به اعتماد و نفس  به اعتماد ،امنیت احساس ،مسئله حل
  گفته به .)1394 ،رانید و (بازرگان باشند داشته دیگران 
 میل از نخست ،زندگی به میل ،فرانسوي درمان روان ،2دبري 

 و گیرد می  سرچشمه هوشمندانه تفکر انجام و کردن فکر به
 هاي قابلیت و خود شناخت سایه در هوشمندانه تفکر این
 با تواند می مدرسه .)1394 ،انیدر و (بازرگان است خود

 ،خود مورد در قتعم و ها قابلیت شناخت مورد در فرد ترغیب
 .باشد  داشته روانی سالمت گیري شکل در بسزایی سهم
 داد نشان ،)1395( قمرانی و کجباف ،فوالدي مطالعات نتایج

 بهبود زمینه توان می تربیتی مناسب هاي روش اعمال با که
 مطالعات براساس .کرد فراهم را آموزان دانش عملکرد

 نظارت خود زندگی محیط و خود بر که کودکانی ،اریکسون
 مهم رسالت رو این از .ترند موفق تحصیل و مدرسه در ،دارند

 دانش انتقال و متعهد ،مسئول شهروندان پرورش ،آموزشی
 زندگی زمینه تواند می آن از غفلت و است آینده نسل به

   .)1394 ،انیدر و (بازرگان دکن تشدید را غیرمسئوالنه
 هاي سرمایه تربیت مجري به عنوان پرورش و آموزش

 طراحی و یادگیري به که دارد ریزي برنامه نوعی ،انسانی
                                                
1. Montessori, Piaget & Vygotsky  
2. Rosine Debry 

 چون عواملی .است وابسته آن مختلف عوامل و عناصر
 و افراد متقابل ارتباط ،معلم نقش ،برنامه محتواي ،استعداد
 براي اند دهکر ملزم را مدارس که دست این از یهای نمونه
 از یريگ بهره نیازمند ،آموزش در خود شگرف رسالت انجام

 توسعه و گیري شکل براي الزم زمینه که باشند هایی رویکرد
 در را پویایی و بالندگی هاي ظرفیت و ها شایستگی

 .ندکن فراهم ،جوان شهروندان عنوان به آموزان دانش
 بنا یادگیري متنوع هاي دیدگاه براساس که رویکردهایی

 که ذهنی فرآیندهاي توسعه و رشد دیدگاه جمله از اند؛ شده
 به دانش و اطالعات انتقال سرسخت مخالف ،آن حامیان
 آموختن« را مدرسه کارکرد ترین مهم و هستند آموز دانش
 ،دیگر دیدگاه ؛)LHTL( 3دانند می »یادگرفتن چگونه
 منبع و محور را آموز دانش که است خودتحقق  دیدگاه

 این تلفیق .)1387 ،(ملکی داند می درسی برنامه تصمیمات
 معلم و آموز دانش تعامل ةزایید را درسی برنامه ،دیدگاه دو
 فراشناخت به توجه ،ها دیدگاه این به توجه حاصل و داند می

 فعالیت از ،لحظه هر تا سازد می قادر را فرد که است
 و ضعف نقاط و یافته  آگاهی خودکار  پیشرفت و یادگیري

 گوید، می )2013( ٤ارل .)1393 ،(سیف بداند را خود قوت
 کرده، ریزي برنامه خوب که هستند کسانی موفق افراد

 ریزي طرح را راهبردها و داده تشخیص را ویژه اهداف
 از که 6خودنظارتی و 5خودارزیابی براي راهبردهایی  .کنند می

 به که است هایی شایستگی ترین مهم و ترین ضروري
 کمک شان شهروندي موثر نقش ایفاي براي آموزان دانش

 بر تاکید و فراشناخت که دهد می نشان )1998( روو .دکن
 فرد که نحوي به شده ها مهارت رشد موجب یادگیري فرآیند

 برآید دشوار و جدید تکالیف و مسئولیت عهده از تواند می
   .)1384 ،رامندي فرقانی از (نقل

 کالسی سنجش ،آموزش حین در هاي فعالیت جمله از
 را یادگیري نحوه ،آن درست درك و موفق سنجش .است
 ،باستینز و کرینچر ،کستر ،(گلیکرز دهد می قرار تاثیر تحت
 تغییر رو این از .)1389 ،مظلومی و عسگري از نقل ؛2008
 جلب و آموزشی  غنی محیط ایجاد و یادگیري به نگرش

 تواند می خود هاي آموخته سنجش در آموز دانش مشارکت
                                                
3. Learning How to Learning 
4. Earl 
5. Selt-evaluates 
6. Self-monitoring 
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وي را  آمادگی آن دنبال به و شود وي عاطفی سالمت سبب
 رمزدن بیان به .دکن تامین ،بودن خوب شهروند براي

 بر تاثیرگذار عوامل از ،سنجش بارةدر آموز دانش باور )1988(
 یادگیري روش تغییر براي راه ترین سریع و است یادگیري

 به نسبت .است ارزشیابی و سنجش نظام تغییر ،آموز دانش
 سنجش رویکرد ،شده  معرفی سنجش براي که رویکردهایی

 شرایط سازي فراهم و گیري هدف با یادگیري مثابه به
 نظیر هایی شایستگی تقویت و گیري شکل موجب ،مناسب

 فرآیند بر تواند می آموز دانش .شود می فراشناخت
 شده  متمرکز خود) فکر مورد در کردن  (فکر خود فراشناختی

 به را او فرآیند این .دتبدیل شو منتقد گرایی سنجش به و
 خودارزیاب و پذیر انعطاف ،پذیر انطباق ،مستقل اي یادگیرنده

 ،عسگري ترجمه ؛2006 ،کاتز و (ارل کند می تبدیل ماهر
 به کمک تربیت و تعلیم هدف .)1388 ،پرند و یادگارزاده

 ماهر و باکفایت یادگیرنده و متفکر ،دانا آنکه براي است افراد
 براي 1جهانی بهداشت سازمان که مهارتی ده میان از .شوند

 ، باید بهاست دهکر معرفی اجتماعی و فردي زندگی
 مسئله حل ،فردي بین روابط ،خودآگاهی چون هایی مهارت

 دشو ویژه توجه باید مدارس يریز برنامه در ادانهنق تفکرو 
   .)1387 ،(ملکی

 هاي فعالیت ترین مهم از یکی به عنوان سنجش براي
 متنوعی هاي بندي تقسیم ،)2010 ،کوي و (کوپر معلم هر

 و یادگیري« با تعامل و نگاه نوع براساس .است شده ارائه
 ،»2یادگیري سنجش« ،دسته سه به سنجش ،»یادگیرنده

 »4یادگیري مثابه به سنجش« و »3یادگیري براي سنجش«
 نوع از را یادگیري سنجش ،نظران صاحب .است شده تقسیم

 نوع از را یادگیري براي سنجش و پایانی یا تراکمی سنجش
 حین در اگر دیدگاه، این از .)2013 ،رل(ا اند هدانست ،تکوینی
 و بازخورد ارائه هدف با سنجش مختلف هاي شیوه ،آموزش
 ،رود کار به یادگیري و آموزش فرآیند بهبود به کمک

 سه و شود می تلقی یادگیري فرآیند از بخشی نیز سنجش
 خواهند رکیبت هم با سنجش و یادگیري ،آموزش جریان

 به آن هدف ،شود انجام کار انتهاي در سنجش اگر اما .شد
                                                

شامل مهارت همدلی، ارتباط موثر، مقابله با استرس، هاي دیگر  مهارت .1
 مدیریت هیجان، تصمیم گیري و تفکر خالق است.

2. Assessment of Learning (AOL) 
3. Assessment for Learning (AFL) 
4. Assessment as Learning (AAL) 

 شد خواهد محدود ها آموخته میزان گزارش و گذاري نمره
 رویکردهاي مقایسه .)2013 ،5وریر و بل وین ،ملیان (مک

، بیشتر ،گذشته در که دهد می نشان نوین و سنتی سنجش
 ،نوین روش در اما گرفت می انجام یادگیري سنجش
 این ذکر و است غالب شیوه ،یادگیري عنوان به سنجش

 اند نشده حذف ها شیوه از یک هیچ که است ضروري نکته
   .است کرده  تغییربه آن،  توجه میزان بلکه

 ،آزمون شکل به ):AoL( یادگیري سنجش
 انجام کار پوشه و شفاهی پرسش ،تکالیف انجام ،هنام پرسش

 براي ضروري اطالعات دنکر فراهم آن هدف و گیرد می
 و آموز دانش تحصیلی عملکرد کیفیت دربارة قضاوت
 توانایی .شود می انجام آموزش پایان در ؛است وي یادگیري
 اندازه یادگیري از پس هاي خروجی به نسبت را یادگیرنده

 نتایج دریافت زمان ،یادگیري سنجش اوج نقطه .گیرد می
 امتحان معلم ،خروجی رفتار سنجش براي مثال ؛است
 از گیري چم نوعی را روش این موارد برخی در البته .گیرد می

 آموز دانش براي نقشی هیچ که چرا ،دانند می آموز دانش
 و ترس ،بحران ،اضطراب موجب عمالً و است نشده تعریف
   .دشو می ناسالم رقابت

 چارچوبی تشکیل ):AFL( یادگیري  براي  سنجش
 آموز دانش هاي نیازمندي و ها توانایی از یروشن تصویر براي
 بوده آن انجام به قادر او آنچه گیري اندازه هدف به است
 ،شده تدریس موضوع هر پایان در که شکل  بدین .است
 درباره قضاوت و شود می مطرح معلم سوي از هایی سؤال

این  کلی طور به .کند ممکن می را آن میزان و یادگیري
 اهداف به یادگیرنده دستیابی میزان بررسیمرحله، شامل 

 نقاط یا و توانایی میزان از والدین دنکر  آگاه ،نظر مورد
 آتی هاي ارزشیابی و یادگیري سازي بهینه و یادگیرنده ضعف

 جریان در روشاین  .است ، شده کسب تجربیات براساس
 و معلم و رود می  کار به یادگیري گیري شکل و برنامه اجراي
 تحصیلی  پیشرفت و یادگیري میزان بارةدر ،هم با ،شاگرد
فزایش ا در معلم نقش بر AFL در البته .گیرند می تصمیم
   .شود می آموز دانش از بیش ،یادگیري سطح

 جدیدترین ):AAL( یادگیري مثابه به سنجش
 پرورش از فرآیندي ،نشده شناختههم  کامالً که سنجش نوع

                                                
5. Mcmillan, Venable & Varier 
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 عنوان به او نقش بر که است آموز دانش فراشناخت تقویت و
این روش  .دارد تأکید یادگیري و سنجش بین کلیدي رابط

 آموز دانش هر براي هایی فرصت تدارك و راهنمایی دنبال به
 ،باشد  داشته انتقادي تفکر و نظارت ،خود یادگیري بر تا است

 اي یادگیرنده به و دهد تشخیص را یادگیري بعدي مراحل
 و پذیر انطباق ،الفع ،ادنق ،پذیر انعطاف ،مستقل

 بر روش این تمرکز .شود تبدیل ماهر گرایی خودسنج
 درباره فرد (دانش فراشناختی فرآیند بر آن تأکید و آموز دانش

 چگونه یادگیري آنکه هدف به .است خود) فکري فرآیندهاي
 درك به خود یادگیري بر تأمل با آموز دانش و دهد می رخ

 از نقل ؛2006 ،کاتز و رل(ا رسد می موضوع از تري عمیق
   .)1388 ،مظلومی و عسگري

 نوین هاي روش شالوده ،گرفته صورت مطالعات براساس
 فرآیندهاي و خودپنداره به توجه ،فراگیران عملکرد سنجش

                                                
1. Self-reflection  
2. Self-monitoring 
3. Self-adjustment  
4. Descriptive feedback 

 شکل فراشناخت تقویت و رشد اثر بر که است خود تفکر
 دست به معلم و آموز دانش بین تعامل طریق از و گیرد می 

 ،مدل ارائه طریق از هم آن ،فرآیند کننده شروع معلم . آید می
 و منسجم هاي فرصت ایجاد و خوب کارهاي نمونه و الگو

 ضمن باید معلم .است آموز دانش خودسنجی براي هدفمند
 شفاف و روشن عیارهايم و نشانگرها ،ها مالك ،ضوابط ارائه
 متنوع و مناسب کارهاي  نمونه با راآنها  ،آموزان دانش به

 اینکه براي را الزم ۀزمین طریق این از و سازد مواجه
 .سازد فراهم ،دکن مقایسه آن با را خود عملکرد آموز دانش
 فراشناختی هاي مهارت تقویت براي مناسب شرایط ،امر این
 را درس محتواي از بخشی ،فرایند این در .دکن می فراهم را

 آموز دانش را فعالیت و تمرین سپس ،دده می آموزش معلم
 شود می داده فرصت آموز دانش به طرفی از هد و می انجام

 وي استقالل و درگیري افزایش سبب آنچه و ابزار تا
   .بندد کار به را ،شود می

ترجمه عسگري و همکاران،  ؛2006ي در مقایسه با سنجش به مثابه یادگیري (ارل و کاتز، ریادگراي یب سنجش یطراح خالصه .1جدول 
1388( 

  )AAL( یادگیري مثابه به سنجش  )AFL( یادگیري براي سنجش  

  چرایی
 معلمان توانمندسازي منظور به سنجش ·

 یادگیري پیشبرد بعدي مراحل تعیین براي
   .آموزان دانش

 ،مسئله  حل هاي روش از آگاهی افزایش براي آموز دانش به کمک براي سنجش ·
 براي هایی فرصت کردن فراهم و راهنمایی ،مسئله حل در آوري تاب یا استقامت افزایش
   .آن بعدي مراحل شناسایی و یادگیري منتقدانه کنترل

  چیزي چه
 و آموز دانش هر پیشرفت سنجش ·

 پیامدهاي با ارتباط در او یادگیري نیازهاي
   .درسی برنامه به مربوط

 خود یادگیري درباره آموز دانش هر تفکر سنجش ·
 و یادگیري کشیدن چالش به یا حمایت در او توسط شده برده کار به راهبردهاي ·

   .پیچیده مسائل و مشکالت حل در مداومت
 یادگیري پیشبرد یا تثبیت منظور به او توسط شده برده کار به سازوکارهاي ·
  تفکر فرایند بر نظارت در آموز دانش توانایی ·

 دیدنی براي ها روش از اي محدوده ·  روشی چه
   .انآموز دانش فهم و ها مهارت کردن

 فراشناختی فرایندهاي و یادگیري که مختلف هاي روش از اي محدوده ·
  کنند می آشکار را آموز دانش

 پیشرفت روند براي معلم به وسیلۀ ·  کسی چه
   .قبلی تجربیات به توجه با و آموز دانش

 ثبت و 3خودتنظیمی و 2خودنظارتی ،1انعکاسی خود پیشبرد با آموز دانش و به وسیلۀ ·
  .خود یادگیري

 چالش به یا وبه تفکر است  توجه در آموزان دانش کردن درگیر با معلم وسیلۀه ب و ·
   .آنها کشیدن

  چگونه

 در دقیق توصیفی بازخورد دادن قرار با ·
  یادگیري افزایش براي آموز دانش هر اختیار

 کنترل وسیله به تدریس در تغییر ایجاد ·
 با ارتباط در آموز دانش هر جایگاه مداوم

  .درسی برنامه از حاصل پیامدهاي
 اختیار در توصیفی بازخورد دادن قرار ·

 ارائه و آموزان دانش یادگیري درباره والدین
   .آنها حمایت  براي هایی ایده

 پیشبرد به کمک براي آموز دانش هر اختیار در دقیق 4توصیفی بازخورد دادن قرار با ·
  .مستقل یادگیري عادات

 دست به روي (نه خود یادگیري و تالش روي تمرکز براي آموز دانش هر از تقاضا ·
 درست) جواب آوردن

 هر به خود یادگیري میزان بیان و تفکر ،ها فعالیت به دهی نظم براي هایی ایده ارائه ·
  .آموز دانش

 حل در گفتگو و حثب منظور به آموز دانش و معلم براي شرایطی کردن فراهم ·
  .مشکالت

   .یادگیريبارة در ،خود به تر مهم همه از و خانواده ،معلم به آموز دانش گزارش ·
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عوامل تدارکات عوامل اجرایی

دانش آموز والدینمعلم طراحان و برنامه ریزان

خودتنظیمی  LHTLنهادینه کردن 

آموز  پذیرش مسئولیت بر دوش معلم و دانش
و تاکید روي دانش آموز

پذیرش سنجش به عنوان ابزاري براي کمک به فرزند 
براي توسعه فراشناخت

مشوق دانش آموز به همکاري با معلم

گفتگوهاي مداوم با معلم و دانش آموز

ارائه پیشنهاد در مورد فعالیتهاي فوق برنامه 
مانند اردو و بازدید

ثبت و نگهداري آموخته ها 

خودانتقادي

تقویت فراشناخت

خودانعکاسی      

توجه به اخالقیات

تعامل با گروه

مرشد و منتقد
مشاهده گر
مشوّق
متضمّن
راهنما
حسابدار

گزارش دهنده
ارائه کننده الگو
مدیر برنامه
پشتیبان

خوداصالح گر

برقراري تناسب تعداد معلم ـ دانش آموز

توسعه امکانات مدیریت چالشها 
در زندگی

پذیرش شیوه هاي مختلف سنجش 

پذیرش انتخاب نوع سنجش 
با شرایط موجود و مطلوب

برقراري هماهنگی میان عوامل تاثیرگذار 

تنظیم زمان بندي 

 
  یادگیري مثابه به سنجش با مرتبط عوامل .1 نمودار

 

 درباره معلمش از بیش فراگیر، فرایند این در، واقع در
درباره  اگر حتی، داند می هایش آموخته چگونگی و چیستی

 مثابه به سنجش .بداند کمتر ،شده  داده آموزش او به آنچه
 ترین مهم که گردد می اطالق سنجشی نوع هر به ،یادگیري
 فعال مشارکت از حمایت ،اجرا و طراحی در هدفش و اولویت
 به آنها تبدیل براي هایشان یادگیري در آموزان دانش

 و منعطف ،خودارزیاب ،مستقل ،نقاد ،فعال فراگیرانی
 ،یادگیري مثابه به سنجش نوین رویکرد در .باشد پذیر انطباق
 از تا است شده ایجاد  معلم هاي نقش در اي عمده اتتغییر
 گر هدایت و فعال کننده مشارکت یک به محتوا گر ارائه یک
 ،سخن دیگر به .شود تبدیل ،یادگیري - یاددهی فرایند در

 مسئولیت که است اي گونه  به او عملکرد و معلم وجود
به عهده  ،را خود و آموز دانش وسیله به یادگیري در مشارکت

آماده  با معلم ،رویکرد این در .)2009 ،1(کلنووسکی گیرد می
 تا دساز می فراهم را یای زمینه ،مناسب شرایط کردن
 براي ،سنجش از آمده  دست به بازخوردهاي از انآموز دانش
 با که اي گونه  به ؛دنکن فادهتاس شان یادگیري اهداف تنظیم

                                                
1. Klenowski 

 درك به رسیدن ،یادگیري بهبود با مرتبط هاي گیري تصمیم
 تقاضاي و دسنجیخو به پرداختن ،کیفیت با کار از درست
 که دنیاب  می در ،معلمان و ها همکالسی از بازخورد دریافت
هدایت  یادگیري بعدي مرحله به راآنها  موارد نای چگونه

 ،معلم بازخورد بودن مناسب و فراوانی ،میان این در و دکن
 کند می ایفا آموز دانش خودتنظیمی در را نقش ترین عمده

 ،صرامی ،وند یوسف از نقل به ؛2010 ،پانادرو و (آلونسو
 سنجش مطلوب الگوي .)1393 ،فر عشرتی و کدیور
 فردي هاي تفاوت بر تمرکز با که است اي گونه به ها آموخته
 سنجش در مستمر و فرایندي رویکرد بر تاکید و نافراگیر

 تا آورده فراهم اي زمینه ،یادگیري و یاددهی فرایندهاي
 در سازنده نقش ایفاي و ها آموخته میزان سنجش ضمن
 براي مناسب شرایط ،آموزش اجراي تا طراحی چرخه سراسر
 د؛شو ایجاد ایشان عملکرد و یادگیري عمق و سطح بهبود

 مناسب بسترسازي با همسو تا شود می تالش ،فرایند این در
 در را یادگیري لذت ،معنادار یادگیري به دهی شکل براي
 سازي نهادینه ضمن و داده افزایش یادگیرندگان ذائقه

 شهروندانی به راآنها  ،همیشگی یادگیري به نیاز احساس
تبدیل کند  نتقدم و پذیر انعطاف ،ولدم ،خالق ،پیگیر ،مسئول
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 عهده بر را خودشان مستمر بهبود و خودارزیابی مسئولیت که
 ،2آتانسو و لمپریانو ؛2011 ،1وستا دي و (شرمیز گیرند

 نشان ،)1394( نژاد ابراهیم و بازرگان مطالعه نتیجه
 ،محور کتاب و محور معلم ساختار ،ما کشور در که دهد می

 عملکرد سنجش در موجود شیوة و است شده حفظهمچنان 
 بهگوش دادن  طریق از که است اي گونه به آموزان دانش
 دهکر کسب را خود هاي آموخته ،درسی مطالب حفظ و معلم

 .گذارند می قضاوت معرض به کتبی هاي آزمون طریق از و
 نادیده ۀزمین تشدید و ایجاد اب ،امر این که است پرواضح

 دور و یادگیري ـ یاددهی فرایند در آموز دانش نقش گرفتن 
 ،روزمره زندگی نیازهاي با مرتبط هاي فعالیت از شدن

 و (بازرگان است زده دامن را آموزان دانش انگیزشی بی
 آموزش آیا که آید می پیش سوال این حال .)1379 ،گودرزي

 را ها برنامه این یا و برسد اهداف این به توانسته ما پرورش و
 و شهروندي نقش در تأثیرگذاري براي را فرد و کند اجرایی

 از انتقادي تفکر پرورش .کند آماده بیرون دنیاي در
 است مربوط یادگیري سطوح تمام به که است یهای نمون

را  دانتقا بزرگسال افراد اگر حال ،)1379 ،گودرزي و (بازرگان
 و خودارزیابی که آنست دالیل از یکی شاید ندتاب برنمی
 مشکل یک به را آن و نددارن را ساده مسئله یک حل توانایی
   .کنند می  تبدیل

 نتیجه بدین خود مطالعه در )1381( فتحی و طلعت
 توجه ،کشورمان درسی ریزي برنامه در متاسفانه که ندرسید

 جاي به و ندارد قرار مطلوبی وضع در شهروندي تربیت به
 بر تاکید بیشترین ،فراگیران نگرش ارتقا و توانایی افزایش
 )1382( دیبا دیگري مطالعه در .است آنها دانش افزایش
 ،مدارس ۀبرنام ارزشیابی و اجرا و طراحی در که داد نشان
 انتظار .استپایین  شهروندي ارزشیابی پرورش به توجه
 و متعادل ،سالم ،آگاه شهروندانی تربیت ،مدارس از جامعه
 به که است مسئوالنه و آمیز مشارکت زندگی براي آماده

 در 3یونسکو سازمان .باشند داشتهتمایل  مسئله حل توانایی
 به مدارس توجه لزوم بر ،کنونی جهان هاي اولویت بند اولین

 آینده سوي به راهی را آن و داشته تاکید فراگیر آموزش
 آموزشی نظام رود می انتظار به این دلیل .است کرده معرفی

                                                
1  . Shermis  & Di Vesta 
2. Lamprianou & Athanasou 
3. UNESCO 

 حقوق بتوانند آنها تا باشد یادگیرندگان نیازهاي پاسخگوي
 و کرده تمرین را یادگیري نیازهاي تامین براي خود انسانی
 یادگیري را 21 قرن پایه چهار ،اساس این بر و شوند شکوفا
 و زیستن هم با چگونه ،کاربستن به چگونه ،دانستن چگونه
 ،بازرگان و نژاد (ابراهیم اند نموده معرفی را بودن چگونه
1394 (.  

 از یکی ،خوب شهروند تربیت که است پرواضح
 دانشگاه از پیش و دانشگاهی آموزشی هاي نظام هاي دغدغه
 ،کتس ؛2017 ،5کوانور و راسل ؛2017 ،4دیاز (کل است

 ،7کانویسچر و گري ،شوالتز ؛2017 ،6سیلوا و ریچارد ،پیتس
 را جوامع مشغولی دل )1997( توبیاس که طوري به .)2015
 تداوم .کند می  عنوان شهروندي براي افراد کردن  آماده
 ،فعال شهروندانی وجود گرو در جوامع پیشرفت و حیات

 از (نقل است دیگران و خود حقوق به آگاه ،جو مشارکت
 منظور به ،)1378( نیکفر اعتقاد به .)1385 ،جهانی و وزیري
 خود به متکی ،مند عالقه ،موفق شهروندان پرورش و تربیت

 هاي روش از استفاده با باید پرورش و آموزش ،مطمئن و
 پژوهش و انتقادي تفکر ،مسئله  حل نظیر تدریس فعال

 و بوده عمومی تربیت این .دکن فراهم را الزم زمینه ،گروهی
 خصوص این در .نیست خاصی تحصیلی پایه به مربوط
 براي الزم هاي قابلیت و ها مهارت ،است معتقد دورکیم
 مرتبط موضوعات ارائه طریق از توان می را شهروندي تربیت

 متوسطه ،ابتدایی تحصیلی؛ هاي دوره تمامی در شهروندي با
 وي .داد رشدآنها  دروس محتواي وسیله به و دانشگاهی و

 شکل به را عالی آموزشی موسسات و مدارس دروس
 و اخالقی ،مدنی هاي آموزش براي اي رشته بین موضوعات

 جهت شهروند فرد اجتماعی جویی مشارکت روح پرورش
 آن براي و داند میبستر مناسبی  جامعه در مطلوب زندگی
 هاي آموزش است؛ معتقد و است قائل خاصی اولویت

 به مدارس عینی و ملموس هاي درس در باید را شهروندي
 بتواند ،ها آموزش آن از پس شهروند فرد که گنجاند اي گونه

 .گار باشدساز ،فردا جهان در زندگی نیازهاي و الزامات با
 و منطقی برخورد توانایی .1 شامل ها توانایی این ترین مهم

 توانایی .2 ؛آنها حل جهت در مشکالت و مسائل با سنجیده
                                                
4. Calle diaz 
5. Russell & Quaynor 
6. Aktas., Pitts., Richards & Silova 
7. Schulze, Gryl & Kanwischer 
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 توانایی .3 ؛اجتماعی مسئولیت پذیرش و دیگران با همکاري
 تفکر توانایی .4 ؛فرهنگی هاي تفاوت پذیرش و تفاهم ،درك

 .5 ؛اجتماعی امور سازندگی و بخشی سامان در انتقادي
 و منطقی هاي روش با دیگران با خود تعارضات حل توانایی

 (چه آن از دفاع و بشر حقوق درك توانایی .6 ؛آمیز مسالمت
 و درك توانایی .7 ؛المللی) بین جامعه در چه و خود جامعه در

 و سازي غنی جهت در جامعه فرهنگی هنجارهاي شناسایی
 نگرش و جمعی پذیري نظم توانایی .8 ؛بومی فرهنگ توسعه
 (به جوامع سایر و خود جامعه فرهنگی باورهاي به علمی
  .)1385 ،آقازاده از نقل

 زا ،فعلی آموزشی نظام در موجود تکالیف که جایی آن از
 پاسخگو و مسئول شهروندانی پرورش براي کافی اصالت

 براي نیاز مورد اساسی هاي شایستگی و نیست برخوردار
 نکرده گیري هدف ،تکالیف تدوین در را مولد و پویا زندگی
 و جزئی و سطحی  دانش ارائه آموزش سعی بیشترین و است

 وار طوطی حفظ براي صوت ضبط به آموز دانش تبدیل
 چندان اجتماعی هاي تعامل و زندگی در البته صد که مطالبی
 شگرف ظرفیت به توجه با ، است وکند نمی کمکی

 و درس کالس در تحول ایجاد در سنجش نوین رویکردهاي
 ،یکتا شکوهی ،صادقی ،بازرگان ،(صالحی معلمان هاي هشیو

 نوین هاي روش ظرفیت از استفاده ،رسد می نظر به ،)1394
 یانشهروند پرورش براي سازي زمینه در بتواند ، سنجش
 ،خودسنجی و خودآموزي به مشتاق ،پاسخگو ،مولد ،مسئول
   .باشد موثر منتقد و پذیر انعطاف

 به بخشی کیفیت اهمیت به توجه با ،سو یک از بنابراین
 از یکی عنوان به ،تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام
 جامعه و فرد تباهی یا تعالی در موثر هاي زیرنظام ترین مهم

با توجه به  ،سو دیگر از و ،الف)1394 ،همکاران و (صالحی
 سنجشی عملکرد کیفیت از میدانی یارزشیاب  مطالعات نبود

 کند تالش می حاضر پژوهش ،درس کالس در معلمان
 در یادگیري مثابه به سنجش یننو رویکرد معرفی ضمن

 روند مشاهدهاز  استفاده با ،آموزان دانش عملکرد سنجش
 وضعیت بازنمایی و واکاوي به ،معلمان داري کالس طبیعی
 و پرداخته شرپرو و آموزش نظام درآنها  سنجشی اقدامات

   .دکن ارائه موجود وضعیت بهبود براي را راهکارهایی
 
  روش
 در و ترکیبی پژوهشی رویکردهاي اساسبر حاضر مطالعه
 به ،اول مرحله در ؛است شده انجام متوالی مرحله سه قالب

 سنجش گانه سه سطوح نشانگرهاي شناسایی منظور
)AoL, AfL, AaL( ۀپیشین بررسی ،شواهد مرور به 

 شد پرداخته سنجش حوزه متخصصان اب مصاحبه و پژوهشی
 بندي طبقه و شناسایی سنجش گانه سه سطوح نشانگرهاي و

 معلمان آگاهی میزان بررسی منظور به ،دوم مرحله در .گردید
 تدوین ساخته محقق هنام پرسش ،سنجش گانه سه سطوح از

 کالسی سنجش وضعیت مشاهده منظور به ادامه در شد و
 و شناسایی براي ،اول گام در .شد تهیه ،رفتار سیاهه ،معلمان
 ,AoL( رویکرد سه در سنجش نشانگرهاي بندي دسته

AfL, AaL(، و المللی بین و روز به مقاله 20 از بیش از 
 منابع  بررسی .داستفاده ش ،ارزشیابی متخصص 3 با مصاحبه
 سنجش نشانگرهاي که داد  نشان کشور در موجود فارسی
 دانشگاهی متون و درسیهاي  فراوانی در کتاب به سنتی
 مثابه به سنجش« رویکرد از کافی اطالع اما ،است موجود

 .دوجود ندار ،کشور در آن ماندن مهجور دلیل  به »یادگیري
 هاي سال المللی بین مقاله 20 از بیش ۀمطالع با رو  این از

 ،الزویر نظیر علمی هاي پایگاه در که آن از پس و 2000
 ،اریک ،اسکوالر گوگل ،اشپینگر ،سیج ،دایرکت  ساینس
 ،است شده منتشر روتلج و مد پاب ،ابسکو ،هاست

   .شد استخراج آن نشانگرهاي
 ۀگان سه سطوح از معلمان آگاهی میزان بررسی منظور به

 ساخته  محقق هنام پرسش ،)AoL, AfL, AaL( سنجش
 ،شد قرار تایید و بررسی آن پایایی و روایی هاي ویژگی که
 نفر 34 کل در و گرفت قرار معلمان ازنفر  45 اختیار در

شد و در  تحلیل آن نتایج که بودند  هنام پرسش پاسخگوي
 از حاصل نتایج اعتبار میزان افزایش براي ،نهایت
 از استفاده با ،1سازي چندسویه راهبرد بر مبتنی و هنام پرسش
 مشاهده معلم 11 سنجشی عملکرد ،شده تدوین رفتار سیاهه
 و معلم رفتار نوع درس کالس در که جایی آن از .گردید
 برخی شود می سبب دو آن میان تعامل و آموز دانش

 تاثیرگذارتر سنجش نوع گیري شکل در ها ویژگی و نشانگرها
 یا معلم نقش به مربوط که برخی آنها میان از ،آیند  نظر به

 تدوین در و بود دو هر بین  مشترك یا و آموز دانش
 به 2 جدول در و کرده جدا را نیز چشمگیر بود هنام پرسش

  :شد اشاره آنها

                                                
1. Triangulation 
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 طراحی ،دارد اهمیت سنجش نوین رویکرد در آنچه
 .است 1سازاگرایی رویکرد بر مبتنی ،محور یادگیرنده آموزشی

 و مشارکتی شکل به تر بیش آموزش شیوه ،رویکرد این در
 تمام بنابراین .است محور یادگیرنده ترجیحاًکالس 

 مانند ؛دارند  مطابقت کالسی ساختار این با که هایی مولفه
 ،پذیري انعطاف به تشویق ،آموز دانش خودپنداره به توجه

 ،خودتنظیمی برايدادن  فرصت ،سازگاري ،پذیري انطباق
 به دست این از یهای نمونه و عديب چند مطالعات داشتن
 توجه به آنها رفتار سیاهه تدوین در دارند که اهمیتی جهت
 ها یافته در کنکاش و توجه این شده است و نتیجۀ  ویژه

   .شود می بررسی
 صحیح اجراي در معموالً که مشکالتی توجه به با

 بین در نیز نمونه این در ،شود می دیده ها هنام پرسش
 و گردید توزیع هنام پرسش هاي فرم دبیران مختلف هاي گروه

 اولیه بررسی .شد بازگردانده محقق به فرم 34 نهایت در
 گردآوري خوداظهاري شیوه به که هنام پرسش 34 این نتایج

                                                
ریزي یا طراحی در کالس وظیفه مشترك معلم و  در این رویکرد برنامه .1

ها تصمیم  فعالیت و دو درباره اهداف، رویکردها، محتوا هرآموز است و  دانش
 )483ص :2007گیرند (وولفک،  می

 اکثریت به دبیران ظاهراً که داد می نشان ،بود شده
 آگاهی ،یادگیري مثابه به سنجش نوین شیوه هاي مولفه
هاي  ینهزم در ۀنام پرسش اجراي حین در که  یوقت اما ؛دارند

 مشارکتی یادگیري ،کالس در سازاگرایی رویکرد ،فراشناخت
 در تناقض ،آمد می میان به سواالتی ،چنین این مواردي و

 وضعیت این .شد می آشکار سنجش هاي شیوه اجراي و فهم
 واقعی فضاي و میدان وارد ،پژوهشی تیمی تا دش سبب
را  درس کالس در دبیران رفتار نزدیک از و شده ها کالس

 با دبیران ،هدف هاي کالس انتخاب براي .مشاهده کنند
 و آموزشی طراحی به بودن آگاه مدعی و باال نفس به اعتماد
 اجازه کسب از پس و شدند انتخاب ،تدریس متنوع هاي شیوه

 کالس 11( دقیقه 450 حدود صرف با پژوهشگر ،ها آن از
 کالسی سنجش وضعیت ،دقیقه) 40 کالس هر و درسی

 روند در مشاهده مشکالت دلیل  به .دکر مشاهده را آنها
و  گر مشاهده دید میدان بودن محدود شامل ؛کالس طبیعی

 بر تصمیم ،فراگیر و معلماحتمالی  رفتار در تغییر همچنین
کالس دبیران انتخاب شده، بیش از یک بار،  تا شد  آن

 سؤاالتی طرفی از ،شدهانتخاب  دبیران کالسمشاهده شود. 
 به ساختاریافته نیمه هاي مصاحبه قالب در آموزان دانش از نیز

 هاي داده ،سازي چندسویه رویه بر مبتنی تا آمد عمل 

  هاي موثر در رویکرد سنجش به مثابه یادگیري نشانگر .2جدول 
  مشترك  آموز دانش        معلم

  میزان آشنایی معلم با رویکردهاي یادگیري
  هاي تدریس میزان آشنایی معلم با الگوها و روش

  هاي یادگیري میزان آشنایی معلم با مؤلفه
  فراشناختی  هاي میزان آشنایی معلم با مولفه

  از ارتباط بین یادگیري و شیوه سنجشآگاهی 
  هاي جدید حل مسئله و روند حل مسئله آموزش روش

  پرسش براي تشخیص نوع تفکرات و تصمیمات 
حل  آشنایی با چگونگی همسو بودن تفکرات با اهداف در

  مسئله
  خودسنجی هایی براي تقویت مهارت استفاده از مدل

  پاسخ صحیحتوجه به روند حل مسئله به جاي توجه به 
  آموز براي ارزیابی کار خود داشتن نقش راهنما و اجازه به دانش

  مدیریت زمان براي بحث آزاد
  تشویق به دقت در وقایع اطراف
  تبدیل کالس به محیطی چالشی

  هاي کارهاي خوب به عنوان مدل معرفی نمونه

ü پذیر انعطاف 
ü پذیر انطباق 
ü عدي مطالعات چند ب 
ü  انتقاد منصفانه 
ü  هاي جدید ارائه ایده 
ü  پشتکار در حل مسئله 
ü  هاي جستجوي راهبردهاي  ارائه روش

 جدید
ü  خودسنجی 
ü  استقالل 
ü  سازگاري 
ü  رشد اخالقی 
ü  بیان انتظارات خود از معلم وکالس

 درس
ü  حفظ انگیزش با وجود تجربه شکست 
ü   احساس امنیت  

ü  استفاده از سواالت
 واگرا
ü  اداره کالس به

 شکل گروهی
ü  کالس با محوریت

 آموز معلم یا دانش
ü  مشارکت اولیاء و

 مربیان
ü  توجه به خودپنداره 
ü هاي  آشنایی با روش

 در کالس  بودن فعال
ü  بازخورد به تکالیف  
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 ،متنوع افراد طریق از و مختلف هاي زمان در شده گردآوري
 باورپذیري و ها یافته اعتبار فزایشا موجب و آمده دست به
   .دشو مخاطبان در

شده  مشاهده منتخب هاي کالس از هایی نمونه ،ادامه در
 نمره مالك گرفتن نظر در بر عالوه ها نمونه این (انتخاب

بوده  مدرسه تنوع بر مبتنی خوداظهاري  هنام پرسش در معلم
 مدرسه به مربوط ها نمونه برخی که صورت بدین )،است
 و (شاهد خاص مدارس از هایی نمونه ،نظري رشته ،عادي

 مدرسه ،اي حرفه  فنی از هایی نمونه ،درخشان) استعدادهاي
 کالس نمونه یک و ابتدایی و اول)  (متوسطه راهنمایی

 .است آمده ،دبیران ویژه خدمت  ضمن
 

  ها داده گردآوري نحوه
 ضمن کالس یک در هنام پرسش ،اول مرتبه در وقتی

 قرار ،ابتدایی دبیران از نفره 20 گروهی اختیار در ،خدمت
 را سنجش بعضاً که آنجایی از فرم مشاهده با آنها گرفت

 به شروع و برآمد نهادشان از آه ،دانستند می ارزشیابی همان
 در بحث و نمودند توصیفی ارزشیابی از ناشی معضالت گفتن

                                                
آموزي هنگام تدریس مدرس در کالس  این مشاهده در پژوهشسراي دانش .1

  ضمن خدمت انجام شد.

 طور به آنها از نفر 5 فقط که گرفت باال حدي به آنها میان
 حاکی شواهد .بودند هنام پرسش پاسخگوي صحیح و کامل

 سنجش« هاي شاخصه با ابتدایی مقطع دبیران که بود آن از
 گفت بتوان شاید .دارند ناچیزي آشنایی »یادگیري مثابه به
 ،ضعیف انتخابی را آن بعضاً که توصیفی ارزشیابی راستاي در

 آموز دانش ارزشیابی نظام براي نامتناسب و عجوالنه
 ترین عمده از .است  شده تشدید ناآگاهی این ،دانند می

 بروز ،توصیفی ارزشیابی برنامه اجراي از ناشی هاي آسیب
 و باور عدم و کاري اهمال ،خیالی بی احساس نوعی
 سنجشی اقدامات به نسبت آموزان دانش گذاري ارزش

 سواد ، تکالیف بهینه انجام ،تالش میزان بر که است معلمان
 بر منفی اثرات ،شان تحصیلی پیشرفت کیفیت و آموزان دانش
 آن در پی و )1394 ،همکاران و (صالحی گذارده جاي

   .است ها آسیب این از متاثر نیز معلم عملکرد
 معناداري و مشهود کامالً طور به تحقیق از حاصل نتایج

 است متفاوت ،هنام پرسش در معلمان خوداظهاري نتیجه با

 هاي پاسخ در برآورد بیش ،موارد اکثریت درکه  اي گونه به
 پژوهشی تیم راهبرد ،امر این .شود می دیده وفور به ،معلمان

 ها داده گردآوري منبع چند از استفاده ضرورت براي
 ادامه در .تأیید کرد را مدارك) و اسناد ،مشاهده ،هنام پرسش(

   .پردازیم می ،مشاهدات و کالس وضعیت توصیف به
  

 نامه کننده در تکمیل پرسش خالصه مشخصات افراد مشارکت .3 جدول
  نوع مدرسه  سابقه تدریس  مرتبط بودن رشته تحصیلی و تدریس  آخرین مدرك تحصیلی

فوق
 

دیپلم
س  

لیسان
  

فوق
 

س
لیسان

 و 
باالتر

مرتبط  
غیرمرتبط  

  

کمتر
 از 

10 
سال

  
10 

 تا
15 

سال
  

ش
بی

از 
15 

سال
  

ابتدایی
متوسطه  

 
اول

  
نظري

  
فنی

 
حرفه
اي 

ش  
کاردان

  

1  19  8  27  1  2  6 20  4  2  11  9  2  

 هاي مورد مشاهده قرار گرفته خالصه مشخصات کالس .4جدول 

  مدرسه نوع  مقطع  جنسیت
  رشته نظر از  بودن خاص نظر از

 متوسطه  ابتدایی  پسرانه  دخترانه
  اول

  متوسطه
  دوم

 ویژه خدمت ضمن کالس
 فنی  نظري  تیزهوشان  عادي  1 آقا) و (خانم دبیران

  کاردانش  اي حرفه

 کالس 5 با 4  1  4  1  8  2  1  1  10
  شده مشاهده

 3 با 1
  0  کالس
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  ها یافته
 از بیش که داد نشان ،معلمان سنجشی سواد وضعیت بررسی

 رویکرد شیوه به مربوط هاي مولفه و نشانگرها درصد 96
 کالسی هاي فعالیت در ،AOL یادگیري از سنجش سنتی
 اجرا تکلیف تعیین ،آموزشی طراحی و تدریس روش از اعم
 40 تنها و AFL یادگیري براي سنجش درصد 62 ،شود می

 شیوه به سنجش فرآیند به مربوط کالسی هاي فعالیت درصد
 هایی فعالیت از نیمی از بیش واقع به است و )AAL( نوین
 و مهجور ،است یادگیري مثابه به سنجش راستاي در که

 مصادیق کاربست میزان  8 جدول در .ماند می استفاده بدون
 آمده تفکیک به ها نمونه از هریک براي رویکردها تک تک
 مصداق 9 از 5 شماره معلم بارةدر نمونه عنوان به .است

  مشاهده شده از هر رویکرد در هر نمونه (معلم) هاي داقتفکیک تعداد مص .6جدول 
  )AAL(مثابه یادگیري  سنجش به

  مصداق) 45(از 
  )AOL(سنجش از یادگیري 

  مصداق) 9(از 
  )AFL( سنجش براي یادگیري

  معلمان  مصداق) 10(از 
  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد

 1 معلم 7 70%  9  100% 24 33%. 53
 2 معلم 2 20%  9  100% 9 20%

 3 معلم 6  60%  9  100% 14 11%. 31
 4 معلم 9 90%  9  100% 27 60

 5 معلم 9  90%  8  89% .88 25  56%. 55
 6 معلم 3 30%  9  100% 5 11%. 11
 7 معلم 1 100%  9  100% 11 44%. 24
 8 معلم 8 80%  9  100% 15 33%. 33
 9 معلم 8 80%  7  78% .77 25 56%. 55
 10 معلم  6 60%  8  89% .88 29 44%. 64
 11 معلم 9 90%  9  100% 16 56%. 35
 میانگین 18 .6 82% .61 64 .8  96% .95  44 .24 40%. 40

  مشخصات کلی مرتبط با مشاهدات .5جدول 

  دبیر مشخصات  شماره نمونه
  تدریس سابقه مدرك،

  کالس مشخصات
  تعداد -مدرسه نوع -پایه -درس

  نفر 31 -شاهد-تجربی دوم -شیمی  سال 17 شیمی، کارشناس  1
  نفر 22 -دولتی – ابتدایی چهارم -علوم  سال 22 تجربی، علوم آموزش کارشناس  2
  نفر33 -دولتی مدرسه - هشتم پایه -علوم  سال 17 تجربی، علوم آموزش کارشناس  3
  نفر 32 دولتی، دبیرستان اول -شیمی  سال 19 شیمی، کارشناس  4
  نفر 37 -دولتی- انسانی سوم -ادبیات  سال 22 ادبیات، کارشناس  5
  نفر 32 دولتی، دبیرستان اول پایه-عربی  سال 17 ، ارشدعربی کارشناس  6
  نفر 18 اي)، حرفه-کامپیوتر(فنی رشته سوم پایه-ریاضی  سال 15 آمار، ارشد کارشناس  7
  نفر25 اي، حرفه -فنی دانشگاهی پیش - هنر تاریخ  سال17 هنر، ارشد کارشناس  8
  نفر 10 اي. حرفه فنی دبیرستان سوم-نقاشی  سال 24 ، گرافیک کارشناس  9

  نفر 30 تیزهوشان، ریاضی سوم-فیزیک  سال 14 فیزیک، ارشد کارشناس  10
  نفر30 - دولتی-ابتدایی پنجم -علوم آزمایشگاه  سال 22 ابتدایی، آموزش کارشناس  11
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 ،%)89 (معادل مورد 8 ،یادگیري از سنجش رویکرد با مرتبط
 (معادل مورد 9 یادگیري براي سنجش رویکرد مصداق 10 از

 25 تنها ،یادگیري مثابه به سنجش مصداق 45 از و %)90
  .است شده مشاهده ،ایشان کالس در %)56( مورد

 1فریدمن  آزمون از استفاده با ها رتبه میانگین مقایسه
 سه مصادیق رعایت بین معناداري تفاوت که داد نشان

 X2{ دارد وجود ،شده مشاهده معلمان بین در رویکرد
(2)=15.571, sig=0.0001{. اي گونه به تفاوت این 

 یادگیري از سنجش رویکرد مصادیق رعایت که است
)AOL( مصادیق و میزان ینتر بیش ،درصد 96 حدود با 

 کمترین ،%40 با ،) AAL( یادگیري مثابه به سنجش رویکرد
 درصدي 60 خالً .است داشته ها کالس در را نمود میزان
 مثابه به سنجش رویکرد هاي مولفه و نشانگرها به توجه

 مستندات و شواهد طبق بر که است  حالی در یادگیري
 یادگیري مثابه به سنجش رویکرد ،لمللیا بین گسترده

)AAL( ، به توجهی کم و است شهروندي تربیت بسترساز 
 و آموزشی نظام براي خطرآفرین هاي گلوگاه از یکی آن

 و مدارس بین دیوار تقویت و گیري شکل ساز زمینه
 سازي زمینه ضرورت ،واقعیت این است؛ جامعه هاي نیازمندي

 به AOL رویکرد غلبه از سنجش پارادایم تغییر براي
   .دکن می دوچندان را ، AAL سنجش رویکرد

                                                
1  . Friedman Test 

 ،هدف کالسی  سنجش اجراي در که آن اشاره قابل  نکته
 ،6 جدول به توجه با .نیست سنجش شیوه یک اجراي تنها
 دو در است نوین روش کاربرد دوم رتبه در که 4  شماره معلم

 نظام ۀدغدغ .دارد قرار خوبی وضعیت در نیز دیگر رویکرد

عدي تک نگاه آموزشی ۀ دغدغ بلکه نیست سنجش به ب
 انواع میان تمایز ایجاد براي معلمان آموزش و درك ،اصلی
 هاي روش از استفاده بین منطقی تعادل ایجاد و ها نقش

 که این .)2003 ،(ارل است درس  کالس در سنجش مختلف
 تاکید ولی ، مهم است؛آید کار به اي شیوه  چه کجا در که

 نوین رویکرد در که است فرد  فراشناخت به توجه روي
   .است شده  پرداخته آن به سنجش

 مقوالتی بودچشمگیر  پژوهشگر براي ها نمونه در آنچه
 و مالکیت احساس و خودباوري آنها دنبال به که است

 .یابد می افزایش ،شدن خوب شهروند تربیت براي آمادگی
 ابتدا ،رفتار ۀسیاه نشانگرهاي و هنام پرسش تهیه در بنابراین
 ؛گردید تعیین سنجش رویکردهاي با مرتبط اصلی مقوالت

بررسی  ضروري نشانگرهاي ،مقوالت تشخیص براي سپس
 نشانگرها از تعدادي تنها ،اطناب از جلوگیري منظور به شد و

 شد مشاهده ها کالس در مصادیق و نشانگرها .شد تحلیل
 میزان بدین صورت که استمده آ 8 جدول در آن حاصل که

 کالس هر در AAL نشانگرهاي و مصادیق رعایت درصد
   .است شده آورده تفکیک به
  

1234567891011

سنجش به مثابه یادگیري سنجش از یادگیري سنجش براي یادگیري

 سنجش گانه سه رویکردهاي مصادیق رعایت میزان از ايمشاهده هايیافته خالصه .2 نمودار
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 مطالعه معلمان از نمونه 5 در که دهد می نشان 7 جدول
 یادگیري مثابه به سنجش هاي ویژگی  ةمشاهد نسبت ،شده

)p( نشدن آن  مشاهده به)q(، مورد 6 در و بوده تر بیش 
 مجموع در و ،شده مشاهده معلم 11 کل از .است بوده کمتر

 درصد) 41 (معادل مورد 18/5 ،میانگین طور به ،نشانگر 45
 کالسی سنجش در یادگیري مثابه به سنجش نشانگرهاي از

 7 ،6 ،2 شماره هاي معلم .دش مشاهده ،شده مطالعه معلمان
 ،1 معلمان و سطح ترین پایین در AAL رویکرد کاربست در
 وضعیت ۀمقایس .داشتند قرار سطح باالترین در 10 ،9 ،5 ،4

 رعایت به ،)AAL( %41 نشانگرهاي مصادیق رعایت
 این دوچندان آموزش و توجه ضرورت ،%)59( آننکردن 

   .کشد می تصویر به را مهم
 نشانگر 45 از نشانگر 26 رعایت وضعیت 8 جدول در

)AAL(، نتایج .است مدهآشده  مشاهده معلمان تفکیک به 
 به کامل استقالل اعطاي« نشانگرهاي دهد می نشان
 بودن گیرنده تصمیم« ،»درس کالس در آموز  دانش

نشانگرهاي  ه نشدةو مشاهد ده شدةنسبت مشاه .7جدول 
AAL شده هاي مشاهده با توجه به شماره دبیران یا نمونه 

 معلمان کد
  شده  مشاهده

 مشاهده نشانگرهاي
  )p( شده

  مشاهده نشانگرهاي
  (q) نشده

   نسبت  فراوانی   نسبت  فراوانی
1    23  0. 51  22  0. 49  
2    10  0. 22  35  0. 78  
3    17  0. 38  28  0. 62  
4    27  0. 60  18  0. 40  
5    25  0. 56  20  0. 44  
6    5  0. 11  40  0. 89  
7    11  0. 24  34  0. 76  
8    15  0. 33  30  0. 67  
9    24  0. 53  21  0. 47  

10    29  0. 64  16  0. 36  
11    17  0. 38  28  0. 62  

  59 .0  292  41 .0  203    مجموع

ین تر بیشترین و  کم براساس ،نمونه 11) در AAL» (مثابه یادگیري بهسنجش «توزیع نشانگرهاي مشاهده شده رویکرد نوین  .8جدول 
  فراوانی

  درصد   نمونه 11تعداد در   نشانگرها  شماره
 0  0  آموز در کالس درس استقالل کامل دانش  1
  0  0  تصمیم گیرنده نهایی در کالس درس ،آموز دانش  2
  0  0  آموز  تالش معلم براي تعیین و تشخیص نوع تفکر دانش  3
  0  0  د. نکن هایی که یادگیري و توجه به فراشناخت را آشکار می استفاده از روش  4
  9  1  از راهبردهاي یادگیريآموز  دانش استفاده  6
  9  1  تکمیل تکالیف توسط خود وي  7
  9  1  آموز دیدن تکالیف توسط خود دانش  8
یادگیري و تکمیل تکالیف توسط  سازي آساناستفاده از راهبردهاي یادگیري براي   9

  آموز دانش
1  9  

  9  1  آموز درگیر فرآیند ارزیابی خود و پیگیر روند یادگیري خود است دانش  10
  9  1  ؟داردهاي ویژه  یادداشتآموز  ر دانشبراي هآیا معلم   11
  18  2  دارد حق انتخاب آموز در تکلیف و نوع آن دانش  12
  18  2  شیوه اجراي تدریسآموز براي  نظرسنجی از دانش  13
  18  2  تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیري، ارزشیابی پیشرفت خود (فراشناختی)  14
  18  2  نداشتن براي دریافت پاسخعجله   15
  Open book(  2  18هاي مختلف مثالً ( اجراي آزمون به شیوه  16
  18  2  واگرا در طراحی سواالت هاي پرسشاستفاده از   17
  18  2  کند آموز سرعت مطالعه را تعدیل می دانش  18
  18  2  داردعجله آموز که آیا در رسیدن به جواب  توجه ویژه معلم نسبت به دانش  19
  81  9  دارد شهای آموز اجازه اظهارنظر درباره خود و حتی همکالسی دانش  20
  90  10  آموز اجازه انتقاد از کارهاي خود و دوستان دارد دانش  21
  90  10  آموز براي انعکاس تجربیاتش معلم به دانش کمک  22
  90  10  هاي مربوط به روند کار کالسی آموز به نوشتن یادداشت ملزم کردن دانش  23
  90  10  معلم سوي از الگو ارائه و سازي مدل  24
  100  11   مهم مطالب زیر کشی خط  25
  100  11  شناختی راهبرهاي با مرتبط موارد و برداري یادداشت  26
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 و تعیین براي معلم تالش« ،»درس کالس در آموزان دانش
 که هایی روش از استفاده« و »آموز دانش تفکر نوع تشخیص
 فرایند در »کند می آشکار را فراشناخت به توجه و یادگیري
 و دنش مشاهده ،شده مطالعه معلمان از کدام هیچ کالسی

 و »مهم مطالب زیر کشیدن  خط براي تاکید« نشانگرهاي
 راهبرهاي با مرتبط موارد و برداري یادداشت بر تاکید«

 مشاهده ،شده مطالعه معلم 11 تمامی  کالس در »شناختی
 به ،نتایج انتشار امکان پایین حجم به توجه با و ادامه در .دش

 مصداق هر مشاهده نمیا ۀمقایس از محدودي هاي نمونه
   .شود می پرداخته شده مطالعه دبیران از یک هر بین

شده  مشاهده هاي کالس از ادامه در که توصیفی در
 به کالس هرچه که رسید نتیجه این به توان می است آمده
 آموزش و محور یادگیرنده خصوص به و مشارکتی اداره سوي
 AAL نشانگرهاي مشاهده تعداد رفته پیش انتقادي تفکر
 تحصیلی مقطع ،مدرك سطح، نوع و است یافته افزایش نیز
 نبوده کالس مناسب وضعیت کننده تعیین ،معلم سابقه و

با اینکه  7 و6 ،2 هاي نمونه در مثال طور به که چرا است
 با مرتبط درس در هم و داشتند باال سابقه هم معلم هرسه
 در موثر عامل ینتر بیش اما بودند مشغول تحصیلی رشته
محور بودن  معلم، آموز دانش به اختیار ندادن ،مورد هرسه
   .است بوده آموز دانش تفکرات به توجهی بی و کالس
  
 عملکرد کالسی مشاهدات شرح از  اي نمونه

  معلمان سنجشی
   ششم) شونده  (مشاهده اول نمونه الف)
 و دانش حد در فقط درسی کتاب از پرسش با کالس شروع

 متوجه همه که وضعیتی در هم آن ،فهم و دركبا  ندرت به
 دیگران پاسخ به نسبت بازخوردي بتوانند تا شدند نمی سوال

 کامل شکل به کالس در انآموز دانش تعامل ،داشته باشند
 توسط کتاب هاي تمرین حل ،معلم ناقص جمالت کردن
 روي نقاشی ،میز روي حکاکی ،داوطلب همیشه خاص افراد
 ضربات ،کالس در سروصدا و پچ پچ بودن باال ،دفتر و کتاب
 این (تحمل معلم توسط هیس کلمه تکرار و میز روي ممتد

روي  از معلم .بود) فرسا طاقت گر مشاهده براي کالس
 حال همان در و است تخته نزدیک شود نمی بلند صندلی
 را نفر دو جاي حتی .نویسد می تخته روي را مطالب ،نشسته
 برايآموزان  دانش .کنند صحبت کمتر تا کند می عوض
 توسط ادب نکردن رعایت .بزنند داد مجبورند معلم از پرسش

 تشویق نشدن مشاهده .یکدیگر و معلم با برخورد در ها بچه
 حتی ؛تدریس متنوع هاي روشیا  و انگیزه ایجاد و تذکر و

 ادامه در .رود نمی کار به درستی به هم کالس سیاه تخته
 گرفته تصمیم انآموز دانش وضعیت و کالس این مشاهدات

 معلوم تا شود بررسی کالس وضعیت دیگري دبیر با که شد
  .دارد دلیلی چه آنها نابهنجار وضعیت که شود
   چهارم) شونده (مشاهده دوم نمونه ب)

 پذیرباور .شد ظاهر متفاوت اینک اول نمونه کالس همان
 سوي از توضیحاتی با کالس .بود مشهود معلم نقش .نبود
 چگونگی و ترم میان ،اي دوره امتحانات با رابطه در معلم
 از آموز دانش روخوانی با درس شروع .شروع شد دادن نمره
 سوال نمونه ،درس بند هر اتمام با ،آغاز گردید درس روي
 کتاب در و شد می دریافت صحیح پاسخ موقع همان و ارائه

 و تعامل وجود با کالس .دگردی می یادداشت یا و زده عالمت
 انگیزه بی انآموز دانش .بود آرام بسیار آموزان دانش مشارکت

 تقریباً .بودند گویی پاسخ و درس درگیر اکنون ،قبل زنگ
 در تن زبان معجزه از معلم آگاهی .داشتند مشارکت همه

 کردن صحبت براي گرفتن اجازه روي وي تاکید و تدریس
 و انآموز دانش نماینده وي که جایی آن از .بود مشهود

 کنفرانس و سمینار دائم طور به ،بود مدرسه در آنها سخنگوي
 .کردند می  تدریس آموزان دانش و شد می برگزار کالس در

 براي را کار این دیگر دبیران ،انآموز دانش خود گفته به البته
 آموز دانش به مناسبی بازخورد و دهند می انجام گذارنی وقت
   .شود نمی داده

 و ندارد عادي حالت اصالً کالس ،اول مشاهده در
 نظر آن در سنجش قدیمی هاي شیوه درباره حتی توان نمی
 حتی و کالسی سنجش و یادگیري رویکردهاي معلم .داد

 اجرا حداقل یا داند نمی را نرمال کالس یک تشکیل مقدمات
 موجب را رفتار در تضاد این زیادي هاي مولفه .کند نمی
 به توجهی بی آمد گر مشاهده دید آنچه اما شوند می

نکردن  سنجش ،آنها در انگیزش نکردن ایجاد ،انآموز دانش
 از آموز دانش که یادگیري معناي به توجهی بی ،ورودي رفتار

 حتی ،باشد آگاه داند نمی آنچه و داند می آنچه بین تفاوت
 به که کالس تخته چون ابزاري از درست نکردن استفاده

 فرآیند تسریع سبب کاتالیزور مثابه به )2002( جاناسن بیان
 رویکرد و ابزار بین مکمل رابطه و است یادگیري
 از نقل ؛2009 ،ریسقلو و (کارال دارد وجود گرایی سازنده
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 را نظمی بی این ،)1391 ،بلترك عابدینی و کرمی ،منصوري
   .است دهکر تشدید

  دهم) شونده  (مشاهده سوم نمونه پ)
 بودمتفاوت  ها کالس بقیه با حدودي تا شده مشاهده کالس
 حتی و دیگری کار از انتقاد ،دیگران و خود بارةدر نظر اظهار
 در انتخاب حق ،یادگیري و مطالعه براي بندي زمان ،معلم
 آزادي ،مشارکتی شکل به کالس اداره ،تکالیف نوع تعیین
 عادي مدارس بیشتر ازتعامل و باال انگیزه ،آموز دانش عمل

 به ،که است تا آن جایی نظر اظهار .است شود، دیده می
 اصال کالس البته .شود می کشیده هم معلم برابر ادبی بی

 در تیزهوش عنوان تحت انیآموز دانش .نیست یکنواخت
 معمولی حد دردر واقع  آنها از زیادي تعداد اما کالسند یک

 سببو همین ادعاها  دارند کاذب ادعاهاي فقط و هستند
 دیگراناز  نوعی به و معلم از زیادي توقع که است شده
 خود ذهن و تفکر به هرگز نفهمند را چیزي اگر .باشند داشه
 و است مقصر معلم معموال مدارس این در ،کنند نمی شک

 سوي از کردن انتقاد روحیه .اوست جانب از کوتاهی
 دلیل یک شاید منصفانه؛ انتقاد نه اما است زیاد آموز دانش

 برنامه نداشتن یا و گروه این براي معلم نشدن تربیت آن
 با مواقع اکثر در .است افراد این براي معلم سوي از مدون
 اما است باالتر یسطح در آنها دروس محتواي آنکه

 عادي مدارس با یکسان ارزشیابی و هماهنگ هاي آزمون
   .شود می دیده
  نهم) شونده (مشاهده چهارم نمونه ت)

 .است کارگاهی صورت به و متفاوت کالس ظاهري شکل
 کالس چیدمان .دارند تن به رنگ به آغشته فرم لباس همه

 طرف  هربه  تا دارد عمل آزادي هرکس که است اي گونه به
 چیدمان شیوه این اقتضاي .شود جا هجاب تمایل دارد، که
 همه .است آن زاویه و خورشید نور تابش اهمیت دلیل به

 توجه نیز دیگریک کار به ضمن در و هستند نقاشی مشغول
 پهن مشغول و گرفته اجازه کالس میانی ساعات در .ندک می

 به فاصله این در معلم اما شوند و می خوراکی بساط نمودن
بارة در راحتی به .پردازد می آنها کار ترمیم نوعی به و تحلیل

 نیز دنکر مسخره حد تا گاهی و ندهد می نظر همدیگر کار
 است حاضر کالس در معلم که زمانی تا البته .ندرو می پیش

 نسبت امیدانه نا برخی .است تر محترمانه هم با آنها برخورد
 را آنها معلم که ندکرد می منفی بازخورد خود تابلوي به

 آنها کار تصحیح به نیز نهایت در و دکن می راهنمایی

 کند لکام را کارشان معلم که ددارن عادت گویا .پردازد می
 آنها کار در دست به قلم نیز کار ابتداي در که طور همان
 وابسته معلم به نیز رنگ انتخاب در حتی .دکر می دخالت

 اصال سکوت برقراري ،کم جمعیت به توجه با .ندهست
 پخش موبایل گوشی از آهنگ که نحوي به ردندا ضرورتی

 و مناسبات به توجه با گاهی معلم گفته به البته .دوش می
 و بزرگان شده ضبط سخنرانی از نیز دبیر خاص ایام و اعیاد
 جلسه براي معلم سوي از تکلیف ارائه .کند می استفاده ادعیه
 به موفق کالس در که افرادي و بود تابلو تکمیل آینده

 آزمون .کردند می کمک دیگران به بودند شده کار  تکمیل
 شده طراحی تابلوهاي و نداشت معنی آنها کالس در ماهانه
 هاي نمونه و کالس این آنچه .دکر می عیینت را ماهانه نمره

متفاوت  عادي مدارس از را اي حرفه فنی مدارس در مشابه
 ارائه ،آموز دانش سوي از تکلیف تعیین ،عمل آزادي کرد می

 بیشتر توجه ،دوستان هم و معلم سوي از هم دائم بازخورد
 خودش با فرد هر مقایسه و در نهایت فردي هاي تفاوت به
نبود  ،بود مدنظر آن تکمیل و کار پیشرفت واقع در .بود

 و داده جهت آنها تفکر به کالسی پرسش و آزمون استرس
 کالس در واگرا هاي سوال شدن مطرح سبب موضوع همین

 کم تعداد و داشت بیشتري ظهور خالقه قدرت .بود
 در مشارکت افزایش سبب ها کالس این در آموزان دانش

   .شد می بیشتر گیري بازخورد امکان و کالس
  سوم) شونده (مشاهده پنجم نمونه ث)

 1آزمایشگاهی هاي کالس از گر مشاهده تجربه ا توجه بهب
 و شادابی و افراد حداکثري تعامل شاهد که رفت می انتظار

 باشد درس کالس به نسبت آنها استرس کاهش و سرحالی
 را ابزار ،خود ،افراد که است کالس این اقتضايدر حقیقت  و
 آزمایش انجام به نفره چند گروه در و گیرند دست در
 این در اکتشافی روش .برسند نظر مد نتایج به و داختهپر

 ،بود آن شاهد آنچه اما .است پرکاربرد بسیار ها کالس گونه
 آموز دانش التزام ،بود درس کالس مانند آزمایشگاه چیدمان

 توسط آزمایش انجام و توضیحات ارائه ،سکوت رعایت به
و  دبیر اختیار در کالس کنترل ،شد می انجام تنهایی به دبیر
 از باید زمان هم که چرا ،بود درس کالس از تر مشکل البته
 از بازخورددهی .دکر استفاده آزمایشگاهی وسایل و ابزار

                                                
  ها دبیر آزمایشگاه و داور مسابقات آزمایشگاهی مدارس بوده است. سال .1
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 از حاصل هیجانات نمایش شکل به تنها انآموز دانش سوي
 مطرح محدود هاي پرسش و بود آزمایش نتیجه ةمشاهد

 به بیشتري تسلط که جلو ردیف توسط معلم سوي از شده
 پرسش گونه هیچ .شد می داده پاسخ ،داشتند معلم کار

 طرحن راحتی به ها کالس این در معمول طور به که چالشی
 نشد دیده آنها تک تک به ویژه توجه .نشد پرسیده شوند، می
 نه ،آموز دانش سوي از درسی فعالیتنبود  دلیل به و

 انآموز دانش بین اطالعاتی تبادل نه و شد دیده بازخوردي
   .گرفت صورت

 اول) شونده (مشاهده ششم نمونه ج)
 مجدد توضیحات طریق از قبل جلسه درس مرور کار: شروع

 ،سنتیکامالً  روش به جدید مطلب تدریس سپس و
 هوشمند تخته وجود (با تابلو روي مطلب نوشتن و سخنرانی

 رونویسی و شد) می استفاده کوچک برد وایت تخته یک از
 آموز دانش با معلممحترمانه  برخورد ،آموز دانش توسط

 بر کالس سکوت برقراري ،کالس در تنش نبود ،محترمانه
 خود سر برخی که است يحد به کالس آرامش ،دبیر عهده

 است حالی در این و اند رفته فکر به و گذاشته میز روي را
 شعف و شور و هیجان به نیاز درسی هاي کالس در که

 بدل و رد زیادي سواالت .شود می احساس يتر بیش
 ترجیح آموزان دانش، کالس سنگین جو دلیل به شود نمی
 ،بپرسند دستی بغل از معلم جاي به را خود سوال دهند می

 و زنند می ورق را کتاب برداري یادداشت بدون گروهی
 نبودن صورت در تا کنند می مقایسه کتاب با را تابلو مطالب

 شده  ارائه سواالت نمونه .کنند یادداشت ،کتاب درمطالب 
 چندانی تالش دیگران و شد می حل کمی عده توسط فقط

 و شده  حل موقع همان ها تمرین ،تدریس پایان در .نداشتند
 در .است ماهانه آزمون برگزاري ،بعد جلسه براي ریزي برنامه
 اشکال رفع ،کالس ابتداي دقیقه 20نیز مشاهده دوم جلسه
 همان با کتبی آزمون آن از پس و قبل هاي درس

 و فردي هاي تفاوت به یتوجه بی ، زایی استرس هاي ویژگی
 انتخاب در نقشنکردن  طراحی ،کالس در ناسالم رقابت

 گذاري اشتراك عدم و آموز دانش سوي از آزمون و سوال نوع
   .است یادگیري در درگیري و انآموز دانش اطالعات تبادل و

  پنجم) شونده  (مشاهده هفتم نمونه چ)
 درباره آموز دانش نظر اظهار ،معلم توسط غیاب و حضور
 روخوانی ،معاونت دفتر به غاییبن اسامی ارسال ،معلم جزوه
 از پرسش زمان هم و معلم توسط توضیح و نفر یک توسط

 زیر کشیدنخط  به انآموز دانش کردن ملزم ،آموز دانش
 بازخورد ها بچه از بیت هر خواندن از پس معلم ،مهم مطالب

 همان ،درست پاسخ و شود می مطرح سواالتی .خواهد می
 تعامل به دعوت را همهمعلم  .گیرد می مثبت نمره لحظه

 از ارتباط .ستاو ا خود با کالس فرآیند کنترل اما کند می
 خاصی تعامل هم با ها بچه و است شاگردي و معلم نوع

پاسخ تدریس از پس بالفاصله کتاب هاي تمرین به .ندارند
 شرکت قسمت این در خاصی گروه فقط البته شود. داده می

 چیدمان با انآموز دانش و دبیر توسط ها کالس از یکی .دارند
 معلم ۀگفت به .است شده آماده مشاعره و ادبیات براي خاصی

 وضعیت باید دارد کالس گروه این با ساعت 9 که آنجایی از
 راحتی به و هاست بچه محبوب نظر به .کند ایجاد متنوعی

 به فردي هاي تفاوت به توجه .پذیرد می را آموز دانش انتقاد
 .است شعر حفظ براي برخی به دادن بیشتر فرصت شکل
 با ،دهد می را سوال پاسخ که کسی بارةدر نظر اظهار
 وجود با .گیرد می انجام زایی استرس بدون و شاداب اي چهره
 نوعی به کالس در گروهی، خاص اي عده هیجان و تالش

 بیشتر .اند کرده سکوت نگرانی بدون و هستند تفاوت بی
 پاسخگویی داوطلب که است گروهی سوي از فقط تعامالت

 تمام کردن جذب براينیز  معلم البته و هستند سواالت به
   .کند نمی صرف فرصتی چندان آموزان دانش

 معلم کالس زمان بیشتر :کالس همین دوم مشاهده
 در .دارد خوبی استفاده تن زبان از ها بچه مقابل در و ایستاده

دوباره  توضیح و داده ارجاع قبلی مطالب به سواالت به پاسخ
 انآموز دانش از گروهی .کند می صرف زیادي انرژي .دهد می

 کالس سوم یک .ندردا زیادي تالش امتیازگیري براي
 پیدا سوال نمونه تا کنند می جو و جست دقت به را صفحات

 آموزان غیر دانش که است حدي بهکالس  هیجان و کنند
  .آیند نمی چشم به فعال
  ویژه کالس یک و

 دبیر 45 تعداد با ، حضوردبیران ویژه خدمت ضمن کالس
 سخنرانی روش به تدریس استاد کار شیوه ،ابتدایی مقطع

 است که این به اعتراض حد در فقط دبیران تعامل است و
 کالس در که نیست اي گونه به آنها ارائه نحوه و مطالب
 نحوه و آنها رفتاري مشکالت ،آموز دانش تعداد آن با درس

 ساعت 4 براي که کالسی .باشدشدنی اجرا کتاب نگارش
 وقت دقیقه 20 احتساب با البته ساعته 3 ،بود شده تدوین

 قبل مطالب بندي جمع به مجبور استاد و شد تمام استراحت
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 پر براي فقط کالس این در حضور گویا .شد هاآن اتمام از
 که رسد می نظر به و بود دبیر خدمت ضمن ساعات کردن
 از پس و تدریس حین در نه که چرا شتندا بازدهی چندان
 زمان آنکه با .نشد گذاشته دبیر عهده بر تکلیفی ،کار پایان

 موقع به شماري انگشت تعداد فقط بود معلوم قبل از حضور
 خارج کالس از برخی نیز کالس اتمام از پیش و شده حاضر
 جزو نتوان را ها کالس گونه این که آید می نظر به .شدند

 براي سنجش اهداف از که چرا آورد شمار به درس کالس
 مدرس و نبود خبري یادگیري پیشرفت میزان گیري تصمیم

   .بود دار عهده را کالس در رسان اطالع یک نقش تنها
 نشانگرهاي رعایت در آنکه مشاهدات نتیجه
 فنی ،اول رتبه تیزهوشان دبیرستان ،سوم رویکرد
 چهارم جایگاه در دولتی ،سوم شاهد ،دوم رتبه اي حرفه

قرار  تري پایین وضعیت در ابتدایی و راهنمایی مدارس و
 با توجه به که است ضروري نکته این ذکر البته گرفتند؛

 شده مقایسه آنها بین میانگین ،دولتی مدارسبیشتر  تعداد
 کالس ،باشد برتر کالس یک انتخاب به قرار اگر ولی ؛است
 دلیل به طرفی از .)5 (نمونه شد خواهد برگزیده دولتی
 براي باشد بهتر شاید ،ابتدایی مدارس از ها نمونه کم تعداد

 نوع با تحصیلی مقطع ارتباط از تر مطمئن ۀنتیج دریافت
 واضح کامالً آنچه اما باشد بیشتر مشاهدات تعداد سنجش

 با باشد تري پایین تحصیلی پایه در آموز دانش هرچه است

 خود اولیاي به نسبت بیشتري وابستگی هنوز سن به توجه
 ایفاي مانند نوین هاي آموزش بودن محدود طرفی از و دارد

 اداره ،مدارس این در کارپوشه و درسی اردوي ،نقش
 بیشتر سنجش شیوه و بوده محور معلم شکل به ها کالس
 در البته .است نمرات سطح و تحصیلی وضعیت گزارش براي

 نکردن مشورت هاي علت از یکی که آمد نظر به مشاهدات
 که است  این پایین سنین در آموز دانش با کم تعامل و معلم
  تایید را آن نیز دیگران دهد می نظري آموزي دانش وقتی
 یک در .ددهن نمی  ارائه منطقی چندان نظرات و کرده
 کافی ،است پژوهشگر مشاهدات حاصل آنچه بندي جمع

 آن راهبردهاي و فراشناخت به توجه از معلمان آگاهی ودنن
 به صرف رفتارگرایانه نگاهآن  ،اصلی دالیل از یکی کهاست 

 به تدریس و آموزش ،نگاه این محصول و است یادگیري
 ونداشتن  استقالل آن نتیجه و است محور معلم شیوه

 کافینا تربیت و انتقادپذیري کاهش ،آموز دانش خودتنظیمی
   .است بودن خوب شهروند و آمیز مسالمت زندگی براي

 کمترین ، AAL  کاربست میزان و 9 جدول طبق
 به توجه بی و محور معلم کالس به مربوط امتیاز

 نمره ینتر بیش و تکلیف به موقع به بازخورددهی
 آموز دانش خودپنداره به که است یمعلم به مربوط
   .است مشارکتی شکالس و داشته ویژه توجه
  

  ها نمونه براساسها  برخی موارد برجسته مشاهده شده در کالس .9جدول 
نمونه و نوع  شماره

 براساسبندي مدارس  اولویت  موارد برجسته کالس  مدرسه
 AALرعایت مصادیق 

دهی به تکالیف،  تکالیف اصیل و بازخوردي نگرفتن محور، به کار کالس معلم  ، دبیرستان دولتی6
  1  توجهی به سنجش توجهی به اخالقیات، نبود سواالت واگرا، بی بی

معلم و شاگرد، یادگیري مشارکتی، توجه به خودپنداره، توجه به تعامل زیاد   دبیرستان دولتی. 4
  7  اخالقیات

  ، تیزهوشان10
بندي براي مطالعه و یادگیري، حق  و حتی معلم، زمان یکدیگرانتقاد از کار 

انتخاب در تعیین نوع تکالیف، اداره کالس به شکل مشارکتی و آزادي عمل 
  اخالقی و پرتوقعی آموز، بی دانش

5  

زادي آمحور، بازخورددهی نسبت به کار خود و دیگران،  آموز کالس دانش  اي فنی حرفه، 9
  4  هاي فردي استرس آزمون، توجه به تفاوتنبود عمل، 

  2  محور توجهی به نیاز تک تک افراد، کامال معلم وجود سواالت چالشی، بی نبود  ، آزمایشگاه3

  ، دبیرستان شاهد1
هاي فردي و رقابت ناسالم در کالس، عدم طراحی نقش  عدم توجه به تفاوت

تبادل اطالعات و  نبودآموز و  در انتخاب نوع سوال و آزمون از سوي دانش
درگیري در یادگیري. روش تدریس سنتی و سخنرانی، آرامش کالس، 

  استرس آزمون 
3  

  6  توجه زیاد به تشویقتعامل زیاد فقط با معلم، انتقادپذیري، هیجان باال،   ، دبیرستان دولتی5
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  بحث و گیري نتیجه
 با موجود وضعیت تناسب که دهد می نشان ها یافته در تامل

 تحول سند عالی اهداف تحقق براي ضروري الزامات
 خصوص این در .است ناچیز ،پرورش و آموزش بنیادین
 در آرمانی مدرسه به اندازه چه تا اینکه درباره هایی سؤال
 آیا شود می مطرح ،ایم شده نزدیک بنیادین تحول سند

 به دستیابی بر توانند می ها کالس از گرفته صورت مشاهدات
 ،سازاگرایی رویکرد براساس دهند؟ گواهی ها آرمان این

 که است اي گونه به مدرسه جمله از یادگیري محیط
 پژوهنده جامعه یک در کردن کار هم با براي را انآموز دانش

 ،(آویرام سازد می توانمند مساعی تشریک با همراه متفکر و
 ،مدرسه این در .)1394 ،کارشکی و حقایقی از نقل ؛2000
 صورت به که 1درس محتواي دانش بر عالوه موفق معلم

 ،است برخوردار نیز 2شگريآموز دانش از ،آموخته آکادمیک
 براي که هایی راه از را سخت مطالب تواند می یعنی

 قرار او اختیار درو  ساخته آسان ،است شدنی درك یادگیرنده
 از .)1393 ،سیف از نقل هب ؛2001 ،کاوجاك ،(اگن دهد

 از و دشناس می نیز را یادگیري به مربوط دانش طرفی
 .)1393 ،(سیف دارد کامل درك یادگیري رخداد چگونگی

 کتاب پاسخ و پرسش حد در فقط فراگیر از که دبیرانی اکثر
 یادگیري از باید و ی ندارندآگاه  اصیل تکلیف از دارند توقع

 طور به آموز دانش تا کنند استفاده مسئله حل بر مبتنی
 بپردازد زندگی واقعی شرایط در مسائل حل به گروهی
 دهی خودنظمنیز  آن الزمه )؛2007 ،ریو و اسمیت ،(ادانل
 فرد کنار در ماهر غیر فرد در این فرایند و است آموز دانش
 شود می تحصیلی هاي فعالیت درگیر تدریجبه  ،خود از ماهرتر

   .)1393 ،سیف از نقل (به
 از حاکی سنجش حوزه در بسیار تحقیقات نتایج
 .است درس کالس در تکوینی سنجش فرآیند اثربخشی
 ،)1373(  سپاسی ،)2001( هریسون و بالك تحقیقات

 مهر  راستا این در )1375( حیدري و )1998( فرداریکسون
 پیشرفت ارتقاي در رویکرد این اثربخشی بر تاییدي

 در آنچه اما .)1386 ،یادگارزاده از (نقل است تحصیلی
 نه که آنست نمایانگر ،است مشهود پژوهش این هاي یافته
 چندانی توجه ،»یادگیري مثابه به سنجش« رویکرد به تنها

                                                
1. Content knowledge 
2. Pedagogical knowledge 

 در نیز یادگیري براي سنجش رسد می نظر به بلکه نشده
دیده  هاي نمونه و است یادگیري سنجش از تري پایین سطح
   .اند مانده باقی سنتی و ابتدایی رویکرد در هنوز شده

بدین صورت  بود رایج ما کشور در گذشته در که فعالیتی
 ،خیاطی ،نجاري چون مهارتی بودند ملزم همه بود که
 آموزش جریان و بیاموزند استادکار یک کنار در ...و نقاشی
 آموخته حرفه تنهایی به بتواند فرد که شد می تکمیل زمانی
 انتقادي تفکر و دهد بازخورد خود کار به .کند اجرا را شده
 .شود آماده اجتماعی زندگی براي آن با همگام و کرده پیدا
 به آموزشی مراکز به هاست سال آموزش جریان که حال
 که کالسی سنجش فعالیت است؛ شده بسنده مدرسه ویژه

 تعامل در شاگرد و معلم آن طی و است پیشرونده فرآیندي
 ،)2006 ،(باتلر کنند می تالش یادگیري ارتقاي براي هم با

 بازخورد خود کار به بیاموزد آموز دانش که باشد اي گونه به باید
 خود یادگیري درباره انتقادي کننده تحلیل به و دهد 

 ،همکاران و عسگري ترجمه ؛2006 ،کاتز و (ارل شود تبدیل
 گونه این نمونه که داد نشان پژوهشگر بررسی .)1388
 مشاهده اي حرفه  فنی مدارس برخی در حدودي تا ها کالس

 درشده  مطالعه هاي نمونه در دیده شد؛ حا آن که هشد 
 تاکید محوري کتاب و حفظیات به بیشتر ،نظري هاي رشته
 تعداد چون دالیلی به بنا نیز آزمایشگاه درس حتی .شود می
 نبود ،آزمایشگاه امکانات و فضا کمبود ،آموزان دانش زیاد

 بیمارگونه فرآیند تر مهم همه از و آزمایشگاه کارشناس
 کار با مرتبط و واگرا سواالت وجود عدم و ایران در کنکور
 مانده مهجور ،کنکور در ارزشیابی نادرست شیوه و عملی
   .است

 مشارکتی شکل به یادگیري ،سنجش نوین شیوه ۀالزم
 و انتقادي تفکر روي تاکید و است محور یادگیرنده کالس و

 بیان به که انتقادیی تفکر .است خود فعالیت به دهی بازخورد
 و ترازي از نقل ؛2002( الدر لیندا و پل ریچارد چون افرادي
 ، قبلی عقاید گسترش همان یا خودتنظیمی ،)1391 ،خادمی

 خرده ،کار انجام فرآیند بررسی براي عقب به برداشتن گام
 تاثیر طرفی از و طلبد می را خود تصحیح و ارزشیابی مهارت

 تحصیلی پیشرفت و انتقادي تفکر این در مشارکتی یادگیري
 روش .است مشهود )2004( گوخل نظیر هاي پژوهش در

 از موثرتر و فعال تدریس هاي روش نوع از مشارکتی تدریس
 ،حقانی و یوسفی ،پور یزدیان از (نقل است سنتی هاي روش
 ؛است آموز دانش استقالل ،مدارس گونه این الزمه .)1388
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 روي ،آموزد می بهتر اي شیوه چه با که شود مشخص باید
 طرح با وي تفکرات مدام  و شود تاکید وي پشتکار و توجه

 .شود کشیده چالش به واگرا سؤاالت
 و مشارکتی زندگی الگوي با باید پرورش و آموزش

 هاي خروجی که کند تربیت یانآموز دانش ،شهروندي تربیت
 انتقاد و مسئولیت ،مشارکتی کار توانایی ،جامعه در آنها

 از .)2017 ،کوانور و راسل( باشند داشته سازنده و منطقی
 پرورش ،بودن خوب شهروند براي سازي آماده شرایط
 شدن تبدیل براي .)1376 ،(بازرگان است آموز دانش اخالقی

 را اندیشه بتواند که بیاموزد باید ، اوواقعی کرده تحصیل به او
 پیشرفت و شود کنترل اندیشه وسیله به اینکه نه کند کنترل

 در ها اندیشه و مفاهیم انتقادي فهم مستلزم ها کرده تحصیل
 ،خادمی و ترازي از نقل ؛2002 ،الدر و (پاول است تفکر

 در افراد به کمک بلکه نیست کردن دیکته معلم کار .)1391
 است دیگران با همکاري و دوستانه نوع تمایالت رشد

 و احتیاجات با متناسب نیز تحصیلی هاي برنامه بنابراین
 و داده افزایش را وي انتقال قدرت تا است آنها استعداد
 آید کار به اجتماع و خانه در مدرسه هاي آموخته

 قوانین به احترام مدرسه در که فردي .)1379 ،(شریعتمداري
 او از توان نمی بزرگسالی در باشد نکرده تجربه را مدرسه

 .بپردازد موقع به را شهري عوارض و مالیات که داشت توقع
 آموز دانش زندگی با را درسی هاي آموزه نتواند معلم اگر

 محیط و آموزشی محیط بین دیواري مرور به سازد مرتبط
   .شود می ساخته زندگی

 انجام درستی به را تکالیف معموالً که آموزي  دانش
 ندیده کافی آموزش و شده تربیت مسئولیت بی ،دهد نمی
 است فراگیر یادگیري به کمک براي فعالیتی ،آموزش .است

 براي تري وسیع بینش بداند آموزشی طراحی که معلمی هر و
ر ،کالس ،ویگر ،(گانیه دارد فراگیر به کمک لهب ؛2005 ،ک 
 و محور معلم الگوي دو آموزشی طراحی .)1393 ،سیف نقل

ن دارد محور یادگیرنده گ سانتروك و 2001 ،کاوچاك و (ا، 
 یادگیرنده آموزشی طراحی در .)1393 ،سیف نقل هب ؛2004
 به ویژه توجه و سازاگرایی آن رویکرد اساس که محور

 پدید و یادگیري مدیریت با معلم ،است مشارکتی یادگیري
 سبب ،یادگیرنده تفکرات تحریک و معنادار تجارب آوردن
 پژوهش در آنچه اما .)1392 ،پور (علی است یادگیري تسهیل
 ناکافی همان ،گرفت قرارشد،  مشاهده ها کالس در حاضر
 و آموزان دانش تفکرات و معنادار تجارب به توجه بودن

 براي آموز دانش فردي کار انجام براي فرصتی نکردن فراهم
 هاي یافته به نگاهی .بود وي آوري  تاب و پشتکار تعیین

 همان به معلمان حداکثري توجه از حاکی اخیر پژوهش
 جاي به باید در حالی که .است سنجش سنتی هاي شیوه
 هاي روش به ،یادگیرندگان  یادگیري حجم بر تمرکز

 هاي مهارت و یادگیري استقالل افزایش و یادگیري
 فرد در نفس به اعتماد .کنند توجه گرفتن یاد در فراگیران

 زمینه در استقالل کمبود .کند می رشد استقالل با همراه
 و مرور و ریزي برنامه در بزرگسال به وابستگی و یادگیري
 از وشود  می نفس به اعتماد کاهش سبب ،تکالیف تصحیح
 .)1394 ،بازرگان و (درانی است اضطراب تقویت عوامل
 طریق از توانند می فراگیران ،مشکل این رفع براي

 ،تعهد و منظم تمرین ،نگري درون ،خود به دهی بازخورد
 آورند دست به را یادگیري به نسبت فردي و مثبت نگرش
 ،سرارودي باقریان ،قنبري ،قنبري از نقل ،2001 ،(مارزینو
 بازخورد، )2006( نیکول بیان به .)1392 ،لردجانی نادري
 گیکنند تسهیل نقش ایفاي« :همچون یشرایط باید مناسب
 الزم طالعاتا رائها« ،»یادگیري خودتنظیمی ارتقاي در
 براي سازي زمینه« ،»آموزان دانش به یادگیري خصوص در

 مفید طالعاتیا رائها« و »یادگیرنده در نفس عزت افزایش
 بهبود تا باشدداشته  » تدریس به دهی شکل براي معلم به

   .)1386 ،یادگارزاده از نقل( کند ایجاد یادگیري در را الزم
 افزایش براي صحیح سنجش از استفاده یاثربخش

 و پژوهشگران توسط تحصیلی پیشرفت و یادگیري
 ،آبراسیان )؛2010( کوآي ،کوپر جمله از متعددي نویسندگان

 ؛ )2006( کاتز و ارل ؛ )2005( کیواردي ؛)2008( راسل
 ،چانگ بی ؛)2008( آشواین ؛)2009( فیلیپر ، لیمگ آیک

 ؛)2010( ختک ،احمد ایاذ ،عباسی گلفراز ؛)2009( چن تینگ
 ،یوونگ ؛)2010( تراس ؛)2009( اذر ؛)2009( توهی ،برایلی

 تساي حمانگ ،چاوتسنگ ؛)2010( لین ون ،کاو لین
 و گزارش )2007( لی آیسی ؛)2006( پاردو ،تابیا ؛)2010(

 .)1390 ،مظلومی و عسگري از (نقلاست شده  تأیید
 نتیجه بدین نیز )2008( باستین و کریچنر ،کستر ،گلیکرز
 برآورد در سنجشی راهبردهاي از صحیح استفاده که رسیدند
 سوي از  آن درست درك و آموزان دانش عملکرد
 شکل به را آنها مطالعه و یادگیري نحوه ،آموزان دانش
 ،مظلومی و عسگري از (نقل دهد می قرار تأثیر تحت ،مثبتی
 و صحیح استفاده )2006( پارادو و تاپیا زعم به .)1390
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 انگیزه افزایش به تواند می سنجش رویکردهاي از متناسب
 نقش به توجه با بنابراین .بینجامد انآموز دانش در یادگیري

 تحصیلی پیشرفت کیفیت ارتقاي در سنجش مهم
 و شرمیز ؛2011 ،سیندالر ؛2012 ،پاوري( آموزان دانش
 ،آتانسو و لمپریانو ؛2010 ،جینبکر و شوت ؛ )2011 ،دیوستا
 به توجه ضرورت )2005 ،چان و ،یون ،لم ،تیواري ؛2009

 و صالحی از (نقل طلبد می را صحیح و موقع به سنجش
 ،بهرامی و صالحی ،خصالی ؛1394 ب و الف ،همکاران

 آبادي لطف جمله از پژوهشگران سایر هاي یافته .)1394
 ،)1392( حسنی و ؛)1367( گنجی ؛)1376( سپاسی ؛)1374(

 .ندک می تاکید را خودپنداره با تحصیلی پیشرفت باالي رابطه
 یادگیري باعث ،فراگیر و یکپارچه سنجش نظام از استفاده
 افزایش نتیجه در و باال تحصیلی پیشرفت و مطلوب

 ،همکاران و پور علی از (نقل شود می آموزان دانش خودپنداره
 .یابد می کاهش آزمون اضطراب آن دنبال به و )1392

 این به )1995( یتز و بندالوس ،مانند مختلفی پژوهشگران
 معموالً امتحان اضطراب داراي افراد که رسیدند نتیجه

 اثربخشی بارةدر ،همچنین ؛دارند تري پایین خودپنداره
 ،خودپنداره ارتقاي بر مطالعه و یادگیري راهبردهاي

 داده نشان نیز )2010( اسچیتن و والکر ،فرال هاي یافته
 ،هستند باالتر خودپنداره داراي که آموزانی دانش که ،است 

 استفاده فراشناختی راهبردهاي از بیشتر یادگیري در
 در ،پایین   خودپنداره داراي آموزان دانش که درحالی ،کنند می

 تر سطحی و ناکارآمد شناختی راهبردهاي بیشتراز یادگیري
  .)1391 ،خادمی و ترازي از (نقل کنند می استفاده

 که داد نشان )1381( محمدي ولی پژوهش نتایج
 کار بر نظارت و سازماندهی یادگیري راهبرد از که فراگیري
 طرفی از و دارد کمتري امتحان اضطراب ،کند می استفاده

 خودپنداره بر مستقیم غیر طور به تحصیلی خودپنداره به توجه
 ،)2002( جیمز نظر براساس .گذارد می تاثیر اجتماعی
 با دیگران سوي از پذیرش از فرد ادراك ،اجتماعی خودپنداره

 در باید که آموزي دانش .است اجتماعی هاي مهارت به توجه
 هاي کالس آیا ، شود آماده اجتماعی زندگی براي مدرسه
 بزرگسالی در آیا .دارد را سازي آماده این توان ما درسی

 آموز دانش .داشت را بودن خوب شهروند توقع او از توان می
 بین منطقی درك توان اما گذراند می را متفاوتی هاي درس
 ترازي از نقل ؛2002 ،لدرا و (پاول ندارد را خود زندگی و آنها

 ماهر اي یادگیرنده او از  خواهیمب اگر .)1391 ،خادمی و
 متفکري به باید )1391( عسگري بیان به بسازیم

 براي و شود تبدیل 3کننده خوداصالح ،2ده خودنظم ،1خودراهبر
 نظارت خود کار بر و کند  ارزیابی را خود ،دهی نظم خود

 ریزي برنامه پیامدهاي بر و کند طراحی راهبرد ،شته باشددا
 سنجش رویکرد در .دکن اصالحآنها را  وداشته  نظارت خود
 بر نظارت با تواند می آموز دانش که است یادگیري مثابه به

 فکر مورد در کردن (فکر خود فراشناختی فرآیند بر خود کار
 (ریو شود تبدیل منتقد گرایی سنجش به و شده متمرکز خود)
 اي یادگیرنده به را او که است فرآیند این .)2010 ،ونگ

 و خودکار  بر ناظر ،پذیر انعطاف ،پذیر انطباق ،مستقل
 ترجمه ؛2006 ،کاتز و رل(ا کند می تبدیل ماهر خودارزیاب
 ضعف ،دیویی بیان به .)1388 ،پرند و یادگارزاده ،عسگري
 خالق هاي فعالیت و مشترك هاي هدف که اینست مدارس

 . دانست اجتماعی طبیعی واحد یک را آنها توان نمی و ندندار
 به باهوش کودك تبدیل پرورش و آموزش هدف شاید

 فعلی آموزش سبک با فرآیند این در و باشد احمق بزرگسال
 دشمنی حسموجب  ،مدارس بر حاکم رقابتی فضاي و

 شود می نیز خانواده اعضاي حتی و فراگیران بین اي بالقوه
 در .)1386 ،زاده داداش و واثقی ترجمه کاسل؛ و (دریکورس

 اگر حتی و شود می مقایسه خود با فرد هر، AAL رویکرد
 نه و است گروه بین رقابت شکل به آید پیش رقابت موضوع

 و کاربرد و باشد مشخص او براي درس هر فلسفه باید فرد؛
   .بداند را آنها فایده

 توسط که اجتماعی مشکالت و زندگی مختلف مسائل
 سنی نظر از نوجواناز آنجا که  و شود می حل شهروندان

 تدریس با ،است شهروندي وظیفه انجام به فرد ترین نزدیک
 اجتماعی مسائل حل در که کرد کمک به او توان می مناسب

 هاي دیدگاه و انتقادات انعکاس به شتمایل ایفاي نقش کند
 ،مدارس آنکه براي .)1387 ،(ملکی یابد افزایش خود

 قالب در را متعارف شهروند تربیت براي الزم توانمندي
 در ،باشند داشته تدریس نوین رویکردهاي به توجه افزایش

  است: شده ارائه پیشنهادهایی ،نفعان ذي تفکیک به ،ادامه
                                                
1. Slf-disiplined  
2. Selt-monitored 
3. Self-corrective 
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  معلم سطح در
 فراگیر تفکر قوه رشد و پژوهشگري روحیه پرورش .1

 مقاطع در تفکر چون جدیدالتالیفی دروس بر تاکید با
 ؛متوسطه

 و گروهی کار ،مسئله حل روش به آموز دانش تشویق .2
  .مشارکتی کار آموزش

  والدین سطح در
 براي سازي زمینه هدف با ها خانواده شود می پیشنهاد 1

 فرزندانشان مندي بهره زمینه ،شهروندي هاي مهارت پرورش
 تمرکز از و سازند فراهم را مناسب هاي دوره و ها موزشآ از

  .ورزند اجتناب شناختی هاي حوزه بر صرف
والدین به فرزندان خود اعتماد به نفس داده و در  2

  .آنها استقالل بدهند به تکالیفاجراي 
 ریزان برنامه سطح در

 مدارس درسی برنامه زمینه در نقاد متخصص تربیت. 1
  ؛معلم تربیت و تعلیم نظام به توجه با
 و دانشگاه مثل آموزشی مراکز در شود می پیشنهاد. 2

 شیوه و شهروندي زندگی ارتباط زمینه در معلم تربیت
 ؛شود تربیت متخصص نیروهاي ،مدارس در سنجش

 ،شد متمرکز آنها آموزش و معلمان بر صرفاً نباید البته
 اجراي شرایط و  زمینه ،جامع اي مطالعه در باید بلکه

 را   )AAL( یادگیري مثابه به سنجش رویکرد موفق
در  الزامات و ها اولویت رعایت با آنگاه و کرد شناسایی

 ،همکاران و (صالحی برداشت گام ،موفق اجرايمسیر 
  ؛)1393 ،صالحی ؛1394

 هاي کالس در سنجش متفاوت هاي شیوه با آشنایی. 3
 هر تا ،مدیران آنها کنار در و دبیران ویژه خدمت ضمن

 مشکالتی دچار تدریس بندي زمان و طراحی در گروه دو
  ؛نباشند وقت کمبود چون

 و فعال تدریس شیوه با متناسب درسی کتب تدوین. 4
 مشارکتی؛

 کیفیت ارتقاي و بازنگري براي ویژه آموزش لزوم. 5
 وضعیت به توجه با ،ها دبستان معلمان سنجشی عملکرد
 ها؛ کالس این در شده مشاهده نامناسب

 از ها خانواده ویژه به جامعه مختلف سطوح آموزش. 6
 طریق از و ها رسانه و رسمی غیر هاي آموزش طریق
 متعارف زندگی و انتقادي تفکر زمینه در محالت سراي

 در جامعه مختلف هاي گروه آفرینی نقش براي شهروندي
 ؛زمینه این

 تنها هدف ،تیزهوش آموز دانش تربیت و تعلیم در. 7
 بلکه نیست درخشان تحصیلی نتایج و ذهنی شکوفایی

 هاي خصلت پرورش نتیجه که دانش صحیح کاربرد
 به لذا .)1372 ،(بازرگان است تر مهم ،آنهاست اخالقی
  .شود بیشتري توجه منصف منتقد فراگیر تربیت

  
 پژوهشگران سطح در

 در هاي نمونه از حاضر پژوهش در که آنجایی از 1
 مقاطع در مجزا طور به است بهتر شده استفاده دسترس
 نوع ،جنسیت به توجه با رویکرد مقایسه ،متفاوت تحصیلی

 هاي پژوهش ،دست این از یهای نمونه و تحصیلی پایه ،درس
   ؛گیرد انجام دیگري
 مدیریت چگونگی ،ها داده از برخاسته نظریه براساس 2

 و شناسایی ،AAL سنجش رویکرد بر مبتنی کالس 
   .گردد بازنمایی

  
  منابع
 تربیت فرایند بر حاکم قواعد و اصول. )1385( احمد آقازاده

 گونه این هاي ویژگی و تحوالت سیر بررسی و شهروندي
 5 دوره. آموزشی هاي نوآوري. ژاپن کشور در ها آموزش
 . 66 تا 45 صفحه، 17 شماره

سی ربر). 1390نی، محمد (نریما؛ ینوپر؛ بیگی، سعبا، لقاسمیابوا
ي هارتمهاري و فتار شی شناختیزمودو روش آثر بخشی ا

تحصیلی ري گازساي و مدرآکادخو برن تنظیم هیجا
شناسی روانفصلنامه . نمتحااب اضطرزان داراي اموآ نشدا

   42-21صفحه ، هفتمل ساو دوم، بیست ره شما، تربیتی

 محمد الس. (ترجمهک سنجش در ). بازاندیشی2006کاتز ( و ارل
تهران:  1388پرند،  و کوروش یادگارزاده عسگري، غالمرضا

  نشر نخبگان. 
). 1395، امیر (قمرانی؛ محمد باقر، اسما؛ کجباف، اسما فوالدي

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معناي تحصیلی و 
آموزان دختر پایه سوم دوره اول  عملکرد تحصیلی دانش
یه پژوهش در یادگیري نشر. متوسطه شهر مشهد
  . 103-93)، 15( 4. آموزشگاهی و مجازي

). آموزش و پرورش نابرابر در خدمت برابري 1372بازرگان، زهرا (
 . ا 434تا  425، صفحه از 174شماره  مجله پیونداجتماعی. 
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. تهران: سخن. زدگی مدرسه). 1394بازرگان، زهرا و درانی، کمال (
1394  

). آموزش کیفی ـ 1394نژاد، ساناز ( بازرگان، زهرا؛ ابراهیم
 . هاي یونسکو، تهران: انتشارات سخن تجربه

تاثیر آموزش همدلی بر سازگاري ). 1394( کاظم، برزگربفرویی
نشریه پژوهش در . آموزان دختر اجتماعی و پرخاشگري دانش
  . 32-21)، 9، (یادگیري آموزشگاهی و مجازي

اثربخشی آموزش ). 1392ترازي، زهرا؛ و خادمی، ملوك (
راهبردهاي یادگیري و مطالعه در ارتقاي خودپنداره 

شناسی  مجله روانآموزان داراي اضطراب امتحان.  دانش
 . 98تا  80، صفحه 1392. دوره دوم بهار مدرسه

  آرام نوجوانی. اصفهان: نشرکاتب ). یاد بی1390زاده، محمد ( تقی
ثابه یادگیري. ). توسعه تفکر ارزشیابی به م1392حسنی، محمد (

 . 8، مجله شوق تغییر
ساخت و اعتباریابی ). 1394( حسین ؛کارشکیه و مرضی، حقایقی

آموزان از محیط یادگیري سازنده  نامه ادراك دانش پرسش
، گیري و ارزشیابی آموزشی مطالعات اندازه. گراي اجتماعی

  . 118تا  91، صفحه 11شماره  5دوره 
. تحلیل )1394( مسعود، رامیخصالی، آزاد، کیوان صالحی و به

ادراك و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دالیل ناکارآمدي 
برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش 

گیري و ارزشیابی  فصلنامه مطالعات اندازهپدیدارشناسی. 
 . 55تا  25 )، صفحه13( 6 آموزشی

). انضباط بدون اشک. 1386دریکورس، ردولف و کاسل، پرل (
زاده). تهران: انتشارات  (ترجمه مینو واثقی و مریم داداش

  رشد. 
تاثیر روش یادگیري مشارکتی  ).1395(فیروزه ، سپهریان آذر

ن. آموزا جیگ ساو بر نیازهاي اساسی روان شناختی دانش
)، 13( 4. نشریه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

  . 30تا 21صفحه 
شناسی پرورشی نوین. تهران:  ). روان1393سیف، علی اکبر (

 دوران. 
. تهران: چاپ تعلیم و تربیت و جامعه). 1379شریعتمداري، علی (

 تهران. 
هاي  ). جزوه درسی ارزشیابی در نظام1393صالحی، کیوان (

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه  آموزشی. دانشکده روان
  . تهران، منتشر نشده

یکتا،  صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ و شکوهی
الف). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته 1394محسن (

ارزشیابی  هاي احتمالی ناشی از اجراي طرح معلمان از آسیب

گیري و  فصلنامه مطالعات اندازهابتدایی.  توصیفی در مدارس
  . 99تا  59صفحه  )،9( 5، ارزشیابی آموزشی

یکتا،  صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ و شکوهی
تحلیل پدیدارشناسانه ادراك و تجربه ب). 1394محسن (

زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه 
 9 هاي آموزشی . فصلنامه پژوهش در نظامارزشیابی توصیفی

  . 65تا  25 ، صفحه)31(
هاي تفکر انتقادي:  ). آموزش مهارت1391عسگري، محمد (

. فصلنامه مطالعات علوم انسانیاي.  رویکردي بین رشته
  . 64تا  35، 91بهار  2شماره 

هاي سنجش به  ). مولفه1390عسگري، محمد؛ مظلومی، اکرم (
عنوان یادگیري بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی فراگیران 

 7، شناسی تربیتی نشریه روانك. دختر سال سوم راهنمایی ارا
 . 23تا  44)، صفحه 21(

هاي  تأثیر آموزش مؤلفه). 1389( مظلومی، اکرمعسگري، محمد؛ 
خودپنداره و پیشرفت ریاضی  سنجش به عنوان یادگیري بر

فصلنامه . آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراك دانش
  . 54تا  27صفحه از ، 4شماره ، سال اول، گیري تربیتی اندازه

). 1392پور، وحیده؛ سیف نراقی، مریم؛ نادري، عزت اله ( علی
تاملی بر موانع تفکر انتقادي در برنامه درسی آموزش 

)، 9( 10. ریزي درسی ر برنامهمجله پژوهش دمتوسطه. 
  . 1تا 15صفحه 
نادري  ؛رضا، باقریان سراروديد؛ قنبري محم؛ قنبري علی
مقایسه منبع کنترل، خود آگاهی ). 1392( مریم، لردجانی

آموزان با و بدون  شناختی و ترس از شکست در دانش
، شماره 3. دوره يهاي یادگیر ناتوانی. هاي یادگیري ناتوانی

  . 59تا 44، صفحه 1
ریزي درسی آموزش متوسطه.  ). مبانی برنامه1387ملکی، حسن (

 تهران: انتشارات سمت. چاپ هفتم. 
رك، میمنت عابدینی بلت، مرتضی؛ کرمی؛ سیروس، منصوري

 بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر روي کرد). 1391(
دي گروه علوم مطالعه موری: گرایی در آموزش عال سازنده

  پژوهشی  علمی  مجله، اجتماعی دانشگاه مازندران
 101، دوره دوم شماره اول، صفحه یدرس  برنامه  هاي پژوهش

 . 111تا 
خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی، . )1378( نیکفر، محمد رضا

  . انتشارات طرح نو: تهران
 هاي شهروندي مورد مهارت). 1385( شیدا، جهانی؛ مژده، وزیري 

. زده بم هاي شهرستان زلزله آموزان دبستان نیاز دانش
تا  163صفحه ، 17دوره پنج، شماره ، هاي آموزشی نوآوري

182 .  
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گیري هدفی  بررسی رابطه بین جهت)، 1381محمدي، مریم ( ولی
نامه  . پایانامتحان با راهبرهاي یادگیري و اضطراب

  کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. 
هاي سنجش تکوینی بر  . تأثیر روش)1386( غالمرضایادگارزاده 

آموزان کالس چهارم ابتدایی در  پیشرفت تحصیلی دانش
هاي آموزش و یادگیري (دانشور  پژوهشدرس علوم تجربی. 

 . 80تا 67، صفحه )27( 1. رفتار)
هاي سنجش تکوینی بر  ). تاثیر روش1386یادگارزاده، غالمرضا (

کالس چهارم ابتدایی در  آموزان پیشرفت تحصیلی دانش
، پژوهشی دانشور رفتار - دوماهنامه علمیدرس علوم تجربی. 

، 27، سال چهاردهم، شماره 1386دانشگاه شاهد، اسفند 
 . 80تا  67صفحه 
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