
براي ارزشيابي  آموزشي  دانش آموزان)  گروههاي  كانوني(استفاده از  گروه هاي  تمركز 

 

  

چكيده

 

  

. موزش   قابل  اعتماد  و معتبراند  اما  حوزه  و قلمرو ي آن ها  محدود  است  آاگر چه  ابزارهاي  سنتي  ارزشيابي    

استفاده از گروههاي  تمركز    به عنوان يك ابزار  تكميلي   به منظور  جمع آوري  بازخورد    من  در اين  مقاله  براي 

.دانش آموزان  ،استدالل و الگويي فراهم مي كنم 

 

  

كار خود  را با بحث  مختصري   درمورد  گروههاي  تمركز   و يك بررسي  از فرايند  ارزشيابي  سنتي دانش 

بحث و  براي  تكميل  آن فرايند  در  مورد  مزيت هاي  كاربرد  تحقيق گروه كانوني سپس  . آموزي آغاز مي كنيم

پس از  بررسي  چندين  نقص   و كمبود  تحقيق  گروه تمركز  به فراهم نمودن پيشنهادات  . مي نمايم گفتگو  

مورد شناسي  از نتايج  و با  يك مثال  . داده ها مي پردازيم آوري خاصي  براي استفاده از اين ابزارهاي جمع 

.مقدماتي  تحقيق  گروه تمركز  خودم نتيجه گيري مينمايم

 

  

مقدمه

 

  

يك فرد  نمي تواند  بدون  شنيدن  شكايت  همكارانش  در مورد  ارزشيابي  هاي  دانش آموزي  براي هر مدتي   

وين  در مورد اعتبار  ارزشيابي اگر چه  در  آثار علمي  يك مباحثه  در حال تك. هرچند كوتاه  يك فرد  علمي باشد

براي (معتبر  مي باشند هاي استاندارد  دوره ي  كمي وجود دارد اما ديدگاه اكثريت  اين است  كه اين  ارزيابي ها 

با اين حال  محققان  نيز به انتقاد  از ابزارهاي سنتي  جمع اوري  بازخورد  دانش   ) ۱۹۹۷مثال  مارش  و روچي 

د  زيرا  اين ابزار  در دستيابي  و كنترل  عناصر  اساسي و اكنش دانش آموز  به  يك دوره آموزان مي پردازن

يك مجموعه  از قبل تعيين  شده از آيتمهاي  ناشناخته  و )  ۱۹۹۹كويچ  و دين (آموزشي   شكست مي خورند  

حتي . ابل  انتظاري  را فراهم  كنندمحدود،  دانش آموزان  را قادر مي سازد  كه بازخورد  احتماال  ارزشمند  و غير ق

آيتم هاي نامحدود نيز  در بسياري  از گونه هاي ارزشيابي  دوره  علمي  ارائه  مي شوند  دانش آموزاني را كه  اغلب 

بنابراين آنها مي توانند  به   )دكتر جي  راكز  (نظريات  غير تخصصي  خود را با عجله  مي نويسند مجاز نمي داند 

از كالس خارج مي شود  امكان دارد  روشهاي   ديگر  تقاضاي  بازخورد  دانش  منظور  تهيه يك بازخورد قوي

.آموزان  ، در فراهم  كردن  انواع مختلف   پاسخ براي  آموزگاران  شركت  داشته باشد

 

  


