
در  "آموزان يا سنجش  هاي دانش ارزشيابي از آموخته "انگاره حداكثري زير نظام 
  با اتكاي به آن "ارزشيابي توصيفي "نظام تعليم و تربيت و  نقد 

  
 *دكتر محمود مهرمحمدي

  چكيده
هاي بسيار  آموزان از مؤلفه هاي دانش زير نظام سنجش آموزش يا ارزشيابي از آموخته

شي است. حساسيت و اهميت آن از منظرهاي گوناگون قابل بحث و حساس در نظام آموز
بررسي است. در اين مقاله از منظري ويژه و متفاوت به موضوع زيرنظام سنجش پرداخته 
شده است. نگارنده از اين مدعا دفاع مي كند كه اين مؤلفه بايد بازتاب دهنده همة بايدها 

وزشي باشد. در غير اين صورت نبايد به و نبايدهاي مورد تاييد و تاكيد يك نظام آم
عملياتي شدن آن بايدها و نبايدها دل بست. به ديگر سخن، شرط الزم و كافي براي تحقق 
بخشيدن به آرمانهاي مورد توجه هر نظام آموزشي آن است كه نظام سنجش حامل آنها 

رسي نيز به همين ها مانند آموزش و برنامه د باشد. البته شرط كافي آن است كه ساير مؤلفه
موازين پايبند باشند. ليكن عدم پايبندي نظام سنجش به آنها نقش وتو كننده خواهد داشت. 
نتيجه اينكه بايد براي اصالح نظام سنجش از اين منظر خاص، يعني بازنمايي تمام و كمال 
ارزشها و هنجارهاي مورد پذيرش نظام آموزشي، اولويت قائل شد، زيرا با اصالح اين 

توان اميدوار بود كه سنجش نقش لوكوموتيو اصالحات را ايفا كند و به تبع آن،  ؤلفه ميم
در اين مقاله طرح ارزشيابي توصيفي امكان پياده  ها هم دستخوش اصالح شوند. ساير مؤلفه

سازي ايده انتزاعي سنجش به مثابه ايدئولوژي عملياتي نظام آموزشي را روي يك مورد 
گيري از  است. نگارنده با تحليل اسناد مربوط به اين طرح و با بهرهواقعي فراهم ساخته 

منظري كه اشاره شد، مبادرت به شناسايي ارزشهاي فعال و ارزشهاي خاموش كرده است. 
خورد  ارزشهاي خاموش ارزشهايي هستند كه ردپايي از آنها در طرح سنجش به چشم نمي

ني است. در بخش پاياني نوشتار حاضر و طرح سنجش توصيفي از اين جهت نيازمند بازبي
ايده انحالل سنجش در فرايند آموزش به مثابة يكي از لوازم واقعي تحقق بخشيدن به 

  انديشه محوري مقاله مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است.
 ولوژي عملياتي، تز انحاللئها، ارزشيابي توصيفي، ايد : سنجش آموختهها كليد واژه
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  مقدمه
نظر يك متخصص برنامه درسي و با عاليق بيش و كم كالن و  شايان ذكر است كه نويسنده از م

آموزان پرداخته است. به سبب عدم اشراف  هاي دانش فلسفي به موضوعي در حوزه سنجش آموخته
به مباحث تخصصي حوزه سنجش، بحث در اين زمينه در اين نوشتار صبغه متفاوتي يافته كـه اميـد   

، بلكه بتواند به سهم خود به غناي بحثهـاي ايـن   نظران سنجش نشود است سبب ناخشنودي صاحب
حوزه بيفزايد. البته طرح ديدگاههاي انتقادي و تذكر كاستيها و مواضع اتخاذ شده در اين نوشتار امر 

به پردازش بحث سنجش از اين منظر متفاوت ياري رسانده و بر غنـاي آن   شك ديگري است كه بي
نقد، به مبنا و منظر مفروض نگارنده وفادار بمانـد، بسـيار   خواهد افزود. اين رخداد مشروط بر آنكه 

  ارزنده و آموزنده خواهد بود.
تـرين   يكـي از بـزرگ   "جان ديويي با مضموني نزديك بـه آنچـه در پـي مـي آيـد گفتـه اسـت       

آموزان هر آنچـه را  اراده شـده و از پـيش     هاي تعليم و تربيتي اين است كه گمان شود دانش مغلطه
آمـوزان  از محـيط و    ). به نظـر وي دانـش  87: 1994( نقل از آيزنر، "ت ياد مي گيرندتدبير شده اس

فرهنگ حاكم بر مدرسه و كالس درس نيز فراوان مي آموزند تا حدي كه مي توان باز هم با ديويي 
  هم آوا شد و بر صحت اين عبارت مهر تاييد نهاد (...).

نچه رسماً بـه آنـان آمـوزش داده مـي شـود، مـي       آموزان بسيار بيشتر و بسيار كمتر از آ دانش " 
  1"آموزند

هـاي   يكي از عناصر بسيار مهم تشكيل دهنده اين فرهنگ را مي توان  نظام ارزشيابي از آموخته
در مقايسه بـا سـاير    2آموزان دانست و اين نوشتار بر آن است تا اهميت بي بديل اين زير نظام دانش

ني كه سخن از تحوالت در عرصه عمل به ميان مي آيد تبيين زير نظامهاي آموزش و پرورش را زما
. آنگاه، اين نگاه به منزلة يك رويكرد در ارزشـيابي از زيـر نظـام سـنجش، در نقـد      3و تشريح نمايد

                                                            
1."Students learn both more and less than they are taught.” 

واند منطقي باشد. زيرنظام در صورتي منطقي است كه آموزش و آموزان قراردادي است و بسته به منظر مي ت هاي دانش تعبير زير نظام  يا نظام براي سنجش از آموخته .2
هاي گوناگون است يك نظام دانست. مثالً در مطالعات  پرورش را نظام بدانيم و سنجش را يكي از اجزاي آن. گرچه مي توان سنجش را به دليل اينكه خود متشكل از مؤلفه

و عمومي به ميان آمده است كه عبارت اند از: برنامه درسي و آموزش، مديريت و راهبري، پژوهش و  سند ملي آموزش و پرورش سخن از شش زير نظام تربيت رسمي
  است. ارزشيابي، فضا و تجهيزات، منابع مالي  و منابع انساني و تربيت معلم. در اين تقسيم بندي سنجش حتي در حد يك زير نظام نيز معرفي نشده

رايج و غير قابل قبول حاكميت سنجش و ارزشيابي  بر نظام آموزشي تلقي شود كه به موجب آن سنجش و آن هم عمدتاً از نوع ملي  اين معنا نبايد موافق سياست نسبتاً .3
رسي) ( پرسش اساسي برنامه د "آنچه ارزش آموختن دارد چيست؟"(بيروني) و استاندارد شده بر كل نظام آموزشي سايه انداخته است و در نتيجه پاسخ به پرسش اساسي 

به متن آورده مي شود، نيست. داللت اين بحث  درست عكس منوياتي است كه  "آنچه قابل اندازه گيري كردن است چيست؟"هاي سنجشي يا  به حاشيه رفته و دغدغه
دهد،  زيرا همچنان كه مشاهده خواهد اين سياست (و غالباً تحت تاثير سهولت سياستگذاري و عاليق به اصطالح پاسخگو كردن نظام آموزشي) در دستور كار قرار مي 

خادمي سنجش و شد، ايده مورد بحث بر تبعيت محض سنجش از اهداف نظام آموزشي (برنامه درسي) تأكيد داشته و تالش نگارنده نيز مصروف  تاكيد بر جايگاه 
  مخدومي برنامه درسي است.
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آموزان موسوم به ارزشيابي توصيفي مورد بهره گيري قرار  هاي دانش طرح جديد ارزشيابي از آموخته
زير نظام سنجش به منزلة مؤثرترين مؤلفه شكل دهنده بـه هنجارهـاي    از اين نگاه به خواهد گرفت.

آمـوزان)،    جاري و ساري در نظام آموزشي ( بايدها و نبايدهاي تربيتـي  ادراك شـده توسـط دانـش    
   نتايجي حاصل مي شود كه اين نتايج نيز در ادامه نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  رح ارزشيابي توصيفي نگاهي به پيشينه و ويژگيهاي ط
آموزان را شايد بتوان موضـوعي نسـبتاً مغفـول در نظـام      هاي دانش موضوع ارزشيابي از آموخته

مهندسـي  "آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ارزيابي كرد. تا جـايي كـه در همـايش ملـي     
شـد از آن  كه با هدف شناسايي مسايل و مشكالت نظام آموزشي و تعيين راههاي برون  "اصالحات
آمـوزان اختصـاص    برگزار شد، تنها يك مقاله به موضوع ارزشيابي از عملكرد دانـش  1384در سال 

). اين شرايط را بايد سبب نگراني ارزيابي كرد و ريشه اين نگراني را نيز 1385داشته است (حسني، 
خفيـف بـه    در جايگاه و اهميت ويژه اي كه زير نظام سنجش داراست، جستجو نمود. اين جايگـاه 

نگارنده اين سطور كه در ادامه به آن پرداخته شده است، بـه طريـق اولـي     "حداكثري"ويژه از نگاه 
  معرف يك غفلت و موقعيت مسئله دار در پرداختن به مسايل آموزش و پرورش است.

در چنين شرايطي طرح موضوع بازنگري در نظام سنجش و ارايـه رويكـردي اصـالحي بـا نـام      
ي/ توصيفي را بايد به فال نيك گرفت و از تالش بـراي تقويـت آن از هـيچ كوششـي     ارزشيابي كيف

نبايد فروگذاري كرد. پيشينة طرح ارزشيابي توصيفي را شوراي عالي آمـوزش وپـرورش در جلسـه    
ارائه كرده كه طي آن به دفتر ارزشيابي تحصـيلي و تربيتـي ماموريـت     2/5/1381مورخ  674شماره 

) به كيفي مطالعاتي انجـام دهـد و نتـايج آن را بـه     0-20باره تبديل مقياس كمي(داده تا از جمله در
به شوراي عالي  30/8/1381مورخ  679شورا ارائه كند. طرح تهيه شده را اين دفتر در جلسه شماره 

 1"آمـوزان  مقياس كيفي در دوره ابتدايي و ارتقاي خود به خود دانـش "ارائه كرد و اجراي آزمايشي 
سه به تصويب رسيد. براي اجراي آزمايشي اين طرح دستورالعمل اجرايـي تـدوين و در   در اين جل

كميسـيون معـين شـورايعالي رسـيد. از طـرح و       296به تصويب جلسه شـماره   12/6/1382تاريخ 
  ):8-9، ص1385امهات مطرح ساخت(حسني، توان موارد زير را به عنوان دستورالعمل اجرايي آن مي

 به مقياس ترتيبي (در حد انتظار، نزديك بـه انتظـار، نيازمنـد    0-20ي (تغيير مقياس فاصله ا (
 تالش بيشتر)

                                                            
  آموزان يا تصويب نشده يا عمالً كنار گذاشته شده است. د دانشبنا به اطالع  نگارنده اجراي بخش دوم يعني ارتقاي خود به خو .1
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 (گزارش پيشرفت تحصيلي) تغيير ساختار كارنامه و تبديل آن به كارنامه توصيفي 

 آمـوز. برخـي از آنهـا     تغيير ابزارها و روشهاي گردآوري اطالعات از وضعيت تحصيلي دانش
 يست، ثبت مشاهده و آزمون عملكرديعبارت اند از: پوشه كار، چك ل

 تغيير در رويكرد كلي ارزشيابي از ارزشيابي پاياني به ارزشيابي تكويني و فرايندي 

 آموزان كه در ايـن طـرح بـه جـاي امتحانـات       تغيير در مرجع تصميم گيرنده در ارتقاي دانش
  پاياني (تراكمي)، معلم و شوراي مدرسه مرجع تصميم گيري هستند. 

  / چارچوب نظريمحل نزاع
  الف) كدام جايگاه براي زير نظام  سنجش در نظام آموزشي؟

اصالحات در  ةندبر  و پيش مؤثريكي از نيروهاي به عنوان ان آموز دانشي ها هارزشيابي از آموخت
خورد. تصور آن  ميدر متون و منابع فراوان به چشم اين معنا  ي آموزشي شناخته شده است.هانظام
تصديقش در سطح مدرسه برخوردارند،  به ويژهكه از تجربه زيسته تعليم و تربيتي  براي كسانينيز 

تغيير در اهداف آموزش نياز به تغيير چنين است كه  گزارهاز اين  ، اما،رايج تفسير را به همراه دارد.
يا  مؤلفهت ئخن در اين قراسبه ديگر  ي سنجش دارد.ها هموزش و به تبع شيوآي ها هدر شيو

يير با آنها آغاز غكند البته هدف و روش است كه جريان ت ميكه تقدم رتبي يا منطقي پيدا عنصري 
، و البته شود صحنه ميوارد  ها هوسيله و ابزار عنصر ارزشيابي از آموخت مثابةبه  شده و در ادامه صرفاً

آشكار افته را نوظهور و تغيير ياهداف  يافتن تا ميزان تحقق با تغييرات همسو با تغيير در اهداف،
ا تفوق تدريس تقدم ي"گاه مبتني بر ننويسنده با عنوان  ،ت ناظر به جايگاه سنجشئاز اين قرا سازد.

و مورد اجماع صاحبان  پيش پا افتاده ،به ظاهر بديهيگزاره اما از همين  برد. مينام  1"و آموزش
هدف بخشد، براي  ميو ژرفا  ه كرد كه عالوه بر اينكه به آن عمقئتوان تفسيري ارا مي عقل سليم،

نيز مبنا و مالكي در  ،2ارزشيابي نظام ارزشيابي توصيفي يعني  ،نمايد ميثانوي كه اين نوشتار تعقيب 
  گذارد. مياختيار 

نقطه عزيمت اصالحات " ةمنزلان به آموز دانشي ها هنظام ارزشيابي از آموختاز نويسنده 
ير در انگاره يا يتغ يعني. )1382مهرمحمدي، ( درب مينام يا كانون اصلي اصالحات  3"آموزشي

                                                            
1. primacy of teaching/instruction 

 توصيف صفت معرف معتبري براي اين سازوكار ارزشيابي نيست. چرا كه ارزشيابي با هر رويكرد كه انجام شود ناگزير داراي مؤلفه توصيف است.. 2
يا كيفي، معرف و تعيين كننده رويكرد است. لذا  به باور نگارنده در انتخاب اين صـفت   را در پي دارد، كمي اينكه وصف انجام شده چه نوع قضاوتي 

  معرف بايد تجديد نظر شود.
3. Assessment led  or assessment driven reform 
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را هدف قرار تغيير نظام سنجش  "مستقيماً"  تواند ميي كالن تجويزي نظام تعليم و تربيت ها هگزار
برنامه درسي و آموزش سرمشق  به ويژه ها مؤلفهاصالح ساير  ،عنصراين  تغيير و تحول در و از دهد

كند ارزشيابي يا به  مياي كه تقدم منطقي يا رتبي پيدا  مؤلفهشده  ت از گزاره يادئدر اين قرا بگيرد.
اين تز  .نام گذارد 1"تقدم يا تفوق سنجش" تزتوان به آن  كه مي تر همان سنجش است بيان دقيق

كند و  ميضرورت پيدا  ... تربيت معلم و ،ي درسيها هيعني اصالح نظام سنجش قبل از اصالح برنام
تر اين تز آن  راديكالبراي اصالح نظام آموزشي در اولويت قرار گيرد. بيان ري ابايد در سياستگذ

و اصول تعليم و تربيت در  2است كه با ايجاد تغييرات الزم در زير نظام سنجش در راستاي اهداف
 هايا زير نظام ها مؤلفهام مستقل و مجزا براي بازسازي و اصالح ساير داق از حتي ،يك نظام آموزشي

حقيقي اصالحات و تغييرات آموزشي يا پيش ران  كوموتيووچرا كه ارزشيابي را ل! يمشو مينياز  بي
را به  آنهاكند و  ميسرايت  هابه ساير اجزا و زير نظام ،ماهيت و ذات يكه به اقتضا نمايد ميقلمداد 

اين  .خالصه كرد 3"كفايت سنجش"ي با عنوان زتوان در ت مياين بيان را هم  .كشاند ميدنبال خود 
و هم  هماهنگ كامالً اند، ناميده  4"دگرگون كننده پس رو" اثر نظران صاحبتز با آنچه برخي از 

ثير أاين مفهوم از حوزه اقتصاد وام گرفته شده و ناظر به ت .)1995 6و بيگز، 1998 5(چنگ، استمعن
ن معناست كه ي پيراموني است. كاربرد آن در حوزه سنجش بديها همستقيم يك حوزه اصلي بر حوز

پيش از خود مانند ي ها مؤلفهتواند تمام  ميحوزه اصلي و كانوني  در حكمسنجش  مؤلفهتغيير در 
ه حدي است كه از ثير باين تأ .7و دگرگون سازد دهدتحت تاثير قرار  مستقيماً ي تدريس راها هشيو

نستال و (تو شده است.در تعليم و تربيت نيز نام برده   "ي پارادايمييجاه جاب"آن به عنوان يك 
كه اصالح  يد اين معناستؤ. اين نقل قول م)2001، و ديگران 9، به نقل از هارگريوز1996 8،زگيپ

گران نظام  در دستور كار اصالحو خوشبختانه با آثار همه جانبه در واقع تني بر سنجش سراسري مب
  آموزشي نيز بوده است:

                                                            
1. primacy of assessment 

نيسـت.   content specificآيد، منظور اهداف وابسته به حوزه محتوايي خـاص يـا    ف به ميان ميذكر اين نكته ضروري است كه در اين نوشتار هرگاه سخن از اهدا .2
  ).content free goalsهاي خاص محتوايي مد نظر است كه معرف گرايشها و تعلقات ارزشي نظام آموزش و پرورش است ( بلكه هدفهاي كالن آزاد از حوزه

3. adequacy of assessment 
4. backwash effect 
5. Cheng 
6. Biggs 
7 What gets tested, gets taught 
8 . Tunstall & Gipps 
9 . Hargreaves 
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يي بوده است كه براي هاپرطرفدار ترين راهبرد اصالح مبتني بر سنجش يكي از رايج ترين و "
تر و اشكال ي ماندگارهاي موفقيت برتر در تدريس و يادگيري، يادگيريهابه استاندارد دستيابي
  .)50(همان، ص "ي مورد توجه قرار داشته استيتر پاسخگومعتبر

ه يادگيري در ابعاد ناظر ب تغييرانگاره مطلوب از تعليم و تربيت يا هر توضيح اينكه هر 
اهداف مركب يا ظرف براي ترين  ي درسي كه مهمها ه(اهداف يادگيري و برنام انآموز دانش

در اين زير نظام  اصطالحاًاگر ما به ازايي در نظام ارزشيابي داشته باشد يا  ،)يادگيري هستند
اميدوار  آن تنياف توان به تحقق مي ،قابل رديابي باشدو در نتيجه  شده "باز توليد" و "بازآفريني"

اتفاق  و بوددور از دسترس خواهد  منويات و اصول تربيتي عملياتي شدن صورت در غير اين بود.
(به  اما دست نايافتني در حد ايده و امر خواستنيآن است كه اين منويات و آرمانها  تر حتملم

هودي و تصور اين قضاوت ناشي از اين فهم ش. دنمانبباقي معطل و معلق  درستي تدارك ناشده)
و به شكل قاطع و غير  1"است بودن مغناطيس توجه"ارزشيابي  كاركردصديق شدني است كه ت

جاري در جدي گرفته شده و ي ها) يا ارزش1994 ،(آيزنر 2"ولوژي عملياتي شدهئايد"قابل گريزي 
 3.كند ميهر نظام تعليم و تربيت را تعيين 

 ي، زاويه ديداستز اهميت و جايگاه نظام سنجش امتفاوت تبييني برداشت كه دربردارنده اين 
ان در اختيار آموز دانشي ها هخاص براي ارزشيابي يا قضاوت درباره هر نظام ارزشيابي از آموخت

در حوزه مباحث و كمتر  است ي ارزشمندزاويه ديد به گمان نگارندهكه  دهد ميسياستگذاران قرار 
اسناد ل اصالح نظام ارزشيابي تحصيلي كه در يدال در تبيين مثالً شده است.به آن توجه سنجش 

 ،آمده استمعاونت آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش مربوط به طرح ارزشيابي توصيفي 
ليكن از محدوده نگاه سنتي و ابزاري به مقوله  هستندگرچه مهم كه  ذكر شدهيا ضرورت دليل  سه

ل ياين دال د.نبا اين نگاه ارزشيابي شو سوهمد نتوان ميو در مجموع ن اند سنجش فراتر نرفته
 ند از:ا عبارت

                                                            
1. the magnet of attention 
2. Operational ideology  

ا يا ديدگاههاي اين مفهوم البته به شكل ضمني در آثار آيزنر منعكس شده است. وي در مقدمه فصلي كه اختصاص به معرفي مجموعه ايدئولوژيه .3
نمايد كه در سايه رخدادها و فعل و انفعاالت بيش و  صريح برنامه درسي در كتاب ارزشمند تصورات تربيتي دارد، به اين مفهوم اشاره و تصريح مي

رنگ باخته و  كم مشابه در سطح مدارسي كه ممكن است در عالم نظر تابع ايدئولوژيهاي تربيتي گوناگون باشند، كثرت ايدئولوژِيهاي صريح
را بيش از هر رخداد ديگر و البته نه انحصاراً، معلول  "حكومت ارزشي"كنند. نگارنده اين  اي از ارزشهاي واحد بر مدارس حكومت مي منظومه

  داند.  آموزان مي سنجش از عملكرد دانش
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  استيابي تحصيلي شي ارزها هي مهم نظام آموزشي، شيوها مؤلفهيكي از. 

 ًكليشه اي و غير پويا به خود گرفته است. ارزشيابي تحصيلي در طول زمان شكل تقريبا 

 ق و انتظارات ي، عالهامندي، توانهابايست با توجه به ويژگي ميي تحصيلي مختلف ها هدر دور
(دفتر  ي آنان برنامه ارزشيابي پويا باشدتان و بر اساس ابعاد گوناگون شخصيآموز دانشمتفاوت 

  .)1ص  توصيفي،-ي، چارچوب كلي طرح ارزشيابي كيفييدبستاني و ابتدا آموزش و خالقيت پيش
 ارزشيابي درجه مطلوبيت نظام سنجش )ب

مورد ارزشيابي  ،نظري ياعملي اعم از  ،متفاوتي هااز منظرتوان  ميي ارزشيابي را هانظامگرچه 
ضرورت بهسازي يا اصالح  ةدربار حثدر اين نوشتار ب نگارنده تأكيداما از منظر مورد  قرار داد

نظام آموزش و پرورش در  و اصول برخي اهدافيا عدم تحقق يافتن تحقق ريشه در نظام سنجش 
اهداف و  از ي كنوني با برخيها هعدم هماهنگي ميان رويي سنجش جاري يا ها هچارچوب روي
پرسش اين زاويه ديد منجر به طرح اين به عبارت دقيق تر . داردنظام آموزشي  تأكيداصول مورد 

ارزشها، اصول و اهداف نظام تربيتي قابل دفاع ( مطلوب)  ،ها هانگار شود كه: چه مجموعه اي از مي
ان آموز دانشضمني يا پنهان به  صريح، و الجرم به شكلتاب دارد باز ها هدر نظام سنجش از آموخت

تعليم و  مي مجموعه كنشگران نظاهاتالش ،هانظامزير به عنوان لوكوموتيو سايرو  شود ميمنتقل 
كاران تدوين چارچوب يا سند برنامه درسي ردست اند .كند مي هنگاو هم راستاا خود همب تربيت را

  دارند كه: ميي دريافته اند و چنين اظهار ياين نكته را به نيكو) نيز 2005( ملي هندوستان
ي هاي به خاطرسپاري و يادآوري محتواي كتابيبه سنجش توانا هاآزمون تا زماني كه امتحانات و"

هت برنامه درسي براي جي ناظر به تغيير هاپردازند، تمام تالش ميان آموز دانشدرسي توسط 
 .")74( ص  درس مييادگيري بهتر به بن بست 

از اين زاويه به بحث هدف آن است كه در مقام ارزشيابي از طرح ارزشيابي توصيفي پس 
 :كنيمرا روشن  موضوعدو  بپردازيم و پيش از آن

در طرح آنچه در نظام آموزش و پرورش به استناد  "فعال"ارزشها يا اهداف يادگيري  .1
اي از اهداف و جهت مجموعه تحليل اين ي ها هيافتاند؟  كدام انعكاس يافته است ارزشيابي توصيفي

يا  سنجش توصيفي با سامانهي يهمسوي نظام تعليم و تربيت را نشان خواهد داد كه به دليل هاگيري
 هستند. و معرف نقطه قوت آن ارزشيابي سازوكاراين يد ؤم ،بازتوليد شدن در آن
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به استناد عدم  پرورش در نظام آموزش و "معطل"و  "خاموش" يادگيري ارزشها يا اهداف .2
يادآور ضرورت اصالح يا تكميل اين بي توصيفي كدام اند؟ اين مجموعه اانعكاس در طرح ارزشي

سامانه  با. چرا كه بر اساس مفروضات اين نوشتار هر هدف يا ارزشي كه است ارزشيابي سازوكار
 شود. ميي نقطه ضعف تلق ،سنجش بازتوليد نشده باشد يا سازوكار سنجش حامل آن نباشد

تواند پوشش بيشتري به اهداف و  مهم كه آيا نظام ارزشيابي مي پرسشپاسخ دادن به اين 
از مطلوبيت بيشتري برخوردار  و در نتيجه بدهد تعليم و تربيت نظام تأكيدارزشهاي تربيتي مورد 

امكان بر آن  مترتبي ينهاايه تعيين تكليف براي دو پرسش پيشين و به عنوان نتيجه ر پالبته ب ،باشد
ارزشيابي از هر  تحليل و براي نو يمنظرتوان گفت اين زاويه نگاه  ميخواهد بود. بنابر اين پذير

، در اختيار پژوهندگان و تصميم گيران مورد بحث سازوكارطرح يا از جمله  ،سازوكار ارزشيابي
يك  "رزشيابيي اهاشاخص" ديگر سخن از يا رويكردتوان ب ميصورت  . در اينخواهد دادرار ق

نسبت به آنچه در مدارك و اسناد طرح  ،ي بيشترنظام سنجش به ميان آورد و با دقت و جامعيت
ي ها هفهرست مجموعه گزار ي نمود.يي مربوطه را شناساهامالك ارزشيابي توصيفي وجود دارد،

 تجويزي معتبر شناخته شده در يك نظام آموزشي كه علي االصول به شكل مدون و مصوب وجود
در واقع همان  ،يافتدست  آنهابه نظران و متخصصان  باجماع صاحبر مبناي توان  ميدارد يا 
ي هاي ارزشيابي و قضاوت درباره يك نظام سنجش هستند كه دستيابي به مبنا يا مالكهاشاخص

  د.نساز ميامكان پذير  تحصيل حاصل يا برخوردار از دقت و جامعيت را
كه بايد در نظام سنجش قابل  ل و ارزشهاي تعليم و تربيتياهداف، آرمانها، اصوگزيده  )ج

  رديابي باشند
سند متقن و مصوبي كه  ،ايران ميبه گمان نگارنده در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسال

در را وجود ندارد. البته اين موضوع  ،حاوي مجموعه باورهاي ناظر به جريان تعليم و تربيت باشد
از يك سو و خبرگان  رهبران و كارگزاران نظام، موضع نقد وضع موجوددر  سطح جامعه و معموالً

ي خرد و كالن ها هو تذكرات و توصي دادهبه كرات مورد توجه قرار  از سوي ديگر نظران صاحبو 
يا به بيان دقيق تر تمركز  محوري -حافظه مثالً .اند ارائه كردهمتوليان آموزش و پرورش كشور  به را

ي سنتي و غير فعال هاعدم توجه به خالقيت و به كارگيري روش ،دوام حي و بيي سطهابر يادگيري
يا مطالبات از آموزش و پرورش  گونه انتقادات ي اينهاتوان جزء ترجيع بند ميدر جريان آموزش را 

اما همچنان كه گفته شد، مجموعه مدون و مصوبي كه بتوان به آن استناد نمود و  دانست.
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ي در يهاتالش البته وجود ندارد. ستار شداخومورد بحث به اين مجموعه را ي نظام سنجش يپاسخگو
ي اخير و در چارچوب طرح تدوين سند ملي  آموزش و پرورش به عمل آمده كه نسبت به هاسال

ايران   ميگيري يك چارچوب نظري مدون و قابل دفاع براي آموزش و پرورش جمهوري اسال شكل
ني نظري سند ملي آموزش و پرورش، عليرضا صادقزاده و همكاران، (مبا اميدواري ايجاد كرده است

و به چرخه  را پشت سرگذاشتهي يتدوين نهااحل مر تا زمان انتشار اين مقاله  اين سند ).1389
نگارنده، الجرم، براي نشان دادن چگونگي ارتباط برقرار ساختن ميان . شده است تصويب وارد

بر اساس سابقه غور بيش از دو ام سنجش، مجموعه اي را كه ي نظهاگيژي تجويزي و ويها هگزار
نمايد كه از پشتيباني  ميشناسد و تصور  ميمعتبر در آموزش و پرورش ايران و جهان خود اي  دهه

تقديم  مبنا قرار داده و اين فهرست را ذيالً است،نسبي اصحاب دانش تعليم و تربيت برخوردار 
در مقام مجري با طرح  تدوين سند ملي نگارنده اط نزديكي كه ارتببه دليل در اين ميان  نمايد. مي

بسياري از  ،احث نظري آنبم ي با مضامين و محتواييو آشنا است آموزش و پرورش داشته
ي موقت و ها هآيد گزار ميلذا آنچه در پي  ي است.يثر از اين آشناأمت ي مطرح شدهها هگزار

مورد  آنهااعتبار  ايران اصالت و  ميتربيت جمهوري اسالمشروطي هستند كه اگر در نظام تعليم و 
درجه حساسيت نظام سنجش "يا  جش ندر نظام س آنهابازتاب چگونگي ز ا توان مييد قرار گيرد يتا

مانند طرح سنجش  يهر سازوكار سنجشپرسش كرد و آنها را مبناي نقد و ارزيابي  "انسبت به آنه
 سازوكار سنجش موردتحليل سش اين خواهد بود كه آيا از به عبارت ديگر پرقرار داد. توصيفي 
 عامالن و كنشگران، خصوصاً از سوي ها هيا انتظاراتي هماهنگ با اين گزار هاپيام ،ارزشيابي بحث و

هماهنگي به معناي  شود يا خير؟ ميدريافت به صورت صريح يا ضمني  ،انآموز دانشمربيان و 
    ست.آنها بالقوه بودن "خاموش"و ناهماهنگي معرف  اهاهداف و ارزش بالفعل بودن "فعال"

به يك  عقالني، عاطفي، اجتماعي، جسماني)از جمله ( پرورش ابعاد مختلف وجودي انسان .1
اي از  مجموعه قابل دفاع نيست. ،هادانستن مثالً ،ز اهميت است و رشد تك بعديئميزان حا
 ن توجه هر نظام آموزشي بايد قرار داشته باشد.علي االصول در كانو هاو دانستن ها، توانستنهاخواستن
توان  ميرا  ها هارزشيابي چيست و كدام نشان در اين سازوكار اين ابعاد از اهداف يادگيري  جايگاه

آيا ارزيابي عملكردي كه  ؟در اين طرح يافت كه اهميت داشتن سنجش همه ابعاد را نشان بدهد
 سازد؟ مين ظرفيتي را آشكار طرح ارزشيابي توصيفي است چني تأكيدمورد 
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در برابر عملكرد خود پاسخگو باشد و در جهت اصالح مستمر عملكرد ( بايد انسان  .2
 انسان وليت بپذيرد.ئي) مساسالم( نظام معياربا توجه به تعالي هويت  و تكوين وموقعيت) خود 

ين خود انگيختگي دارد و اوليت ئدر قبال رشد و يادگيري خود مس به عبارت ديگر، ،تربيت يافته
نظام سنجش توصيفي تا  ي كليدي انسان تربيت يافته دانست.هابراي رشد و تعالي را بايد از ظرفيت

سازد و  ميان فراهم آموز دانشچه ميزان امكان تمرين و تقويت چنين باور و نگرشي را براي 
اما  ،ن جهت تفسير شودتواند در اي مي و خودارزيابي بر پوشه كار تأكيدي مانند يها هنشان چگونه؟

 . داردكفايت و قوت آن محل تامل 

 -بر رقابت ميان  "محور -مالك "يا  فردي -رقابت درون  ،در برخورداري از حيات سالم .3
بر  تأكيد بالموضوع باشد). فردي كامالً -(نه اينكه رقابت ميان مرجح است "محور -دگر"يا  فردي

توان در  مي ها هبه كدام نشان اتكايفردي را با  -ميان  فردي در عين توجه به رقابت -رقابت درون 
فردي   -اي روشن براي وجه درون البته نشانه پوشه كار طرح ارزشيابي توصيفي مستند ساخت؟

 شود. ميقلمداد 

. در داراي فكر و انديشه استمولد و انسان مقلد نيست، انسان  )آرمانيتربيت يافته (انسان  .4
بنمايد؟ انديشه  تأكيدتوان يافت كه بر اين ارزش  ميي را يها هه نشاننظام ارزشيابي توصيفي چ

در كدام ابعاد  ،پندارد ميدر حدي كه نظام تعليم و تربيت معقول و ضروري  ،ورزي يا دگر انديشي
  شود؟ ميو تشويق  يابد ميضمني يا صريح انعكاس  لزير نظام سنجش به شك

تشكيكي است. اين  تب گوناگون يا اصطالحاًي مدارج و مرااتربيت يافتگي و كمال دار .5
واقعيت بايد در نظام تعليم و تربيت نيز انعكاس داشته باشد. آيا نظام سنجش توصيفي اين اصل 

شناسد؟ آيا از اعمال استاندارد موفقيت واحد به شكل معقول و منطقي، نه  ميارجمند را به رسميت 
 كند؟ چگونه؟ مييتي را برنتابد، پرهيز به شكل مطلق و افراطي كه هيچ استاندارد موفق

ي هاي قطعي نظامهاتوجه به استعدادهاي خاص و زمينه سازي براي پرورش آنها از رسالت .6
قابل طرح در اين مورد آن است كه طرح سنجش توصيفي تا چه  پرسشزش و پرورش است. ومآ

خود جاي داده است؟ ي يادگيرندگان را در هااندازه ظرفيت و امكان پذيرش تفاوت در استعداد
به رسميت شناختن طيف  ل شدن براي نحوه نشان دادن آنچه فراگرفته شده يا اصطالحاًئتنوع قا

ي واحد چگونه در سنجش توصيفي مورد عنايت قرار گرفته هاتكاليف سنجشي براي ارزشيابي هدف
 است؟ 
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ويكردي كل و با ر كيفيبه شكل  صو اشخا ها هپديدواقعي انسان  حياتغالب صفحات در  .7
در طرح  .ندبه عدد و رقم قابل تقليل نيست غالباً هاگيرند . اين قضاوت مينگر مورد قضاوت قرار 

 گونهان تا چه اندازه ارزش اين آموز دانششود؟  مي تأكيدن معنا يسنجش توصيفي تا چه اندازه بر ا
داوري نسبت به ينكه كنند؟ ا ميرا درك و دروني   يمي كهاو رجحان آن نسبت به داوري هاداوري
بصيرت و براي مخاطب د كه از غناي كافي برخوردار انجام شواي  و ديگران بايد به شيوه ها هپديد

  .اشدآفرين ب

آيا طرح  .ول است ئدر قبال رشد و يادگيري ديگران نيز مسعالوه بر رشد خويشتن فرد  .8
حساسيتي نشان داده  گروهيرزشيابي اتكاليف با تعبيه  سنجش توصيفي در قبال اين اصل مثالً

در اين جهت داشته  تمثبي تواند كاركرد ميسنجش همساالن در طرح ديده شده است كه  ؟است
 باشد.

داراي يك  ل واقعي زندگي ضرورتاًئمسايابد كه  ميي در يانسان فرهيخته اين معنا را به نيكو  .9
ي انساني و ها هژه در حوزبه وي گوناگوني ها هي اساسي در حوزپرسشهاپاسخ صحيح قطعي نيست. 

ي معتبر و با ها هي صحيح متعددند. در طرح سنجش توصيفي آيا نشانهااجتماعي داراي پاسخ
يا  تأكيدرسد  ميه نظر نبان به اين ظرفيت مهم وجود دارد؟ آموز دانشاستحكام در جهت نيل 

 .صراحتي همسو با اين هدف واالي تربيتي در طرح وجود داشته باشد

انسان  شده است.به وديعت گذاشته استعداد بازگشت و بازآفريني خويشتن  انهادر انس .10
به كمال  دستيابياز اين استعداد را در جهت صيرورت و  بهره گيريتربيت يافته بايد بياموزد حسن 

آن را به فعليت درآورد. آيا طرح سنجش توصيفي نسبت به اين اصل واالي  د ونصب العين قرار ده
حساسيت الزم را نشان داده ارزيابي  امكان جبران عملكرد و باز از طريق پيش بيني تربيتي از جمله

 است؟

اطالعات و دانش، داراي اصالت است. انسانيت اشته ساختن ساخت معنا و فهم، نه انب .11
. )گراييساخت و ساز همسو با نظريه( سازي اوستمعناكاوي و در گرو معنا تربيت يافته انسان

 دارد؟ ه نشانه اي از اين نوع نگاه به يادگيري در خودطرح سنجش توصيفي چ

ي انسان فرهيخته و تربيت هاو نقاد از ويژگيطرح پرسش و برخورداري از ذهن پرسشگر  .12
اين ويژگي در صورتي در سازوكار سنجش نمود خواهد يافت كه طرح سنجش نه تنها  يافته است.

 ها هبلكه به همان اندازه براي مجهوالت و نادانست ،حساسيت نشان دهد هاو دريافت هانسبت به درك
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سلبي نيز داشته  مؤلفهايجابي،  مؤلفهل شود.به عبارت ديگر بايد طرح سنجش عالوه بر ئنيز ارزش قا
 باشد. طرح سنجش توصيفي چه نشاني از اهتمام به اصل دارد؟

شود  ميذول يند مبآو نفس تالشي كه در اين فرمعرفت فرايند كسب  ،در حيات انساني .13
تالش نبايد  پيامد. از نظر انسان تربيت يافته بيشتري است تا نتيجه و محصول تالش ز اهميتئحا

كه كسب نتيجه در را ي يهات يابد كه قدم گذاشتن در وادي فعاليتمحوريآنقدر اهميت داده شود و 
 ار ارزشيابياين سازوكو فرايندي . وجه تدريجي و بال موضوع بينگارد بيهودهيست نآن قطعي 

بازخورد نسبت  ، به ويژهي معلمانها. در بازخوردان باشدآموز دانشتواند حامل اين ارزش براي  مي
ي ها هو نشان ها هموفق اين معنا بايد در اولويت قرار گيرد. آيا در اين سازوكار رگي ناهابه عملكرد

 ي كرد؟ يتوان شناسا ميديگري همسو با اين ارزش تربيتي 

از آن گريزي  كه ديگران قرار داريم و داوري معي همواره در معرض قضاوتدر زندگي ج .14
و از  بپذيريم ، خواه بپسنديم يا نپسنديم،قاعده زندگي اجتماعي منزلةرا به  هابايد اين داوري نيست.

 براي خود فرصت بسازيم. آيا طرح سنجش توصيفي نسبت به اين اصل نيز حساس است؟ مثالً آنها
ان درباره يكديگر در آن تعبيه شده است تا زمينه انجام قضاوت آموز دانشضاوت آيا داوري و ق

ان آموز دانشصحيح در مقام داور و قاضي و تعامل صحيح با قاضي در مقام ارزيابي شونده براي 
  فراهم شود؟

به  و به دور از اضطراب و التهاب ، لذت بخشرضايتبخشدر بستري يادگيري بايد تجربه  .15
طرح سنجش توصيفي در  .در فرد شكل بگيردمادام العمر و  مداوم روحيه يادگيري تاآيد  دست

تري به اين اصل تربيتي جامه عمل مؤثررسد به شكل  ميتوصيفي به نظر  شمقايسه با سنج
ثير دفعات راكنده كردن و تكپشيابي به گرچه برخي بر اين باورند كه شكل تدريجي ارز .پوشاند مي

اين اظهارنظر بيشتر مولود كيفيت اجراي  انجامد. ميه اضطراب آفريني بيشتر و در نتيج ارزشيابي
اگر هيچ مزيت ديگري به باور نگارنده  طرح سنجش جديد است تا نفس تدريجي شدن ارزشيابي.

ساختن آن در نظام آموزشي كفايت  اين مزيت براي جاري و ساري ،بود ميبر اين رويكرد مترتب ن
 نمود. مي

توان شناخت و فهم كرد. انسان نياز به آزادي  ميانسان را در طول زمان بهتر ي هر يتوانا .16
و  هاييتواند به شكل مهندسي شده و در يك زمان و مكان خاص تمام توانا ميو ن داردعمل 
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مايكل  1دانش ضمني همسو با ايده( خود را به منصه ظهور رساندق ئو تمايالت و عال هادانستني
از لقاعده در حد كفايت ماهيت تدريجي آن علي ا ح سنجش توصيفي به دليل. بايد گفت طر)پوالني

 كند و با آن هماهنگ است. مياصل تبعيت  اين

انسان تربيت يافته بايد قادر باشد از  .اجتناب ناپذير است نهااشكست در زندگي انس .17
نظام آموزشي بنابراين، الزم است به گونه اي در  ،پلي براي موفقيت بسازد. تجربه شكستشكست 

و شوق تالش  نشودان آموز دانشدرماندگي   ياخدشه دار شدن بهداشت رواني  سببتعبيه شود كه 
با  مؤثري يو حركت را از آنان باز نستاند. طرح سنجش توصيفي چگونه براي تمرين رويارو

به سمت حذف گرايش عكس، ه ب ،در فهم و اجراي اين طرحنمايد؟ آيا  ميشكست فرصت سازي 
يا طرح از منظر حمل اين اصل صورت آ  ت نظام آموزشي نيست؟ در اينار شكست از ساحآث

 تربيتي با ضعف مواجه نيست؟

ي ارزشيابي طرح سنجش توصيفي يا هر طرح سنجش ديگر از منظري كه هامالكحال كه 
مقوله و نوع نگاه به در منظر  ها هو تشاب هاتفاوت كهبراي اين ،ه شدئكند ارا مينگارنده توصيه 

كه در را ي ارزشيابي از طرح هامالك ،ي سنجش براي خوانندگان آشكار شودهااز طرح ارزشيابي
  : نمايد ميه ئارامطرح شده است  مياسناد رس

 ي پيش بيني شدههاتحقق آزمون .1

 منابع توليد شده .2

 بازديدهاي به عمل آمده .3

 ي اجرا شدههايياگردهم .4

 ان نسبت به مدرسهآموز دانشنگرش  .5

 ا نسبت به مدرسه و تحصيلنگرش اولي .6

 انآموز دانشكيفيت يادگيري  .7

 تحاناضطراب امكاهش  .8

 انآموز دانشافزايش انگيزه تحصيلي  .9

 كاهش تكرار پايه .10

 ي حرفه اي معلمان در زمينه سنجش و اندازه گيريهاافزايش مهارت .11

 )16ارزشيابي از طرح ارزشيابي توصيفي همان، ص طرح ( يادگيري -بهبود فرايند ياددهي  .12

                                                            
1.Tacit knowing 
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اين نوشتار است عيان است و  تأكيدي مطرح شده در طرح و آنچه مورد هافاصله ميان مالك
  سازد. ميبدون نياز به شرح و بسط تازگي نگاه نگارنده را آشكار 

  جمع بندي
  "خاموش" يها هگزارو  هاارزشبرآورد اوليه از  )الف

و  هاارزش همةتوان براي گذارد كه شايد ن ميبندي بر اين معنا صحه  نگارنده در مقام جمع
يا به دشواري بتوان ميان برخي  ي در نظر گرفتيي هنجاري در زير نظام سنجش ما به ازاها هگزار
ه و مطالبه را از اما همان بهتر كه اين قاعد ،ختاو سازوكار ارزشيابي پيوندي برقرار س ها هگزار

ا با يك تقاضاي جدي و چالش بر آن متوليان نظام سنجش خود ر تأكيدو با  كليت ساقط نسازد
وليت با به خدمت گرفتن ظرفيت ئاحساس مس كه شود مي سببي يخطير مواجه ببينند. اين رويارو

وجود آيد. به عبارت ديگر  هد و در نتيجه هماهنگي و تناظر تا سرحد ممكن بوخالق همراه ش
 ننظام سنجش، ممكخواستني است در در تربيت ي انتظار رديابي هر آنچه ها هسست نمودن پاي

  اين خواست معقول و منطقي به كلي فراموش شود.  و در نتيجه دوسهل انگاري ش سبباست 
به  هاي هنجاري يا ارزشها هفعال يا خاموش بودن برخي گزار هشايد نتوان نسبت بهمچنين 

ر حت و قطعيت اظهار نظر نمود. اما دستكم با ايجاد ترديد نسبت به انعكاس آن در سازوكااصر
را در ايشان  هاو حساسيت كردبه موضوع جلب توان  ميت اندركاران را سسنجش، توجه د

مورد بهره ي مناسب پژوهشي در اين حوزه ها هسوژبه منزله توان  ميرا  هااين محوربرانگيخت. 
ي هاارزشاهم  .كرداظهار تري  نظرهاي قاطعانهي پژوهشي ها ها به يافتكو با ات دادبرداري قرار 

  دانم: ميي قابل مطالعه به شرح زير ها هدر طرح ارزشيابي توصيفي در حد فرضي را خاموش
 بايد در ارزشيابي گروهي تجلي پيدا كند.كه وليت درباره ديگران ئاحساس مس 

  بايد در ارزشيابي سلبي تجلي پيدا كندكه يك شاخصه فرهيختگي  در حكمپرسشگري. 

  اشد و در جهت اصالح مستمر عملكرد در برابر عملكرد خود پاسخگو ببايد انسان
مين مشاركت أخود ارزيابي يا تدر ( وليت بپذيردئ(الهي)  مس به نظام معيار اتكاي(موقعيت) خود با 

 .)كند ميتجلي پيدا ان در فرايند ارزشيابي آموز دانش

 ي هار طيفي از پاسخبارب در ،داراي يك پاسخ صحيح ل الزاماًئدروني كردن اين معنا كه مسا
كه بايد در استقبال از خالقيت و  ي صحيح متعدد متصور استهابلكه پاسخ .ندلط نيستغ

 معلم تجلي يابد. از سويان و تصريح نسبت به آن در مقام سنجش به ويژه آموز دانشنديشي ادگر
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 .ارزشيابي  آمادگي براي رقابت سازنده با ديگران براي انسان تربيت يافته ضروري است
 محور خالصه شود.- نبايد در نوع مالك

   1تز انحالل )ب
 بسياريتوان نتيجه گيري كرد كه نظام سنجش به دليل انتظارات  ميني مطرح شده هااز بحثآيا 

اهداف و اصولي كه در هر نظام  ،نهاگو دانسته شدن آن به طيف وسيع آرمارود و پاسخ ميكه از آن 
كه آكنده از يادگيري  -فرايند ياددهي ستي در يآموزشي در كانون توجه است، الجرم و ناگزير با

اينكه در صدد  جاي(به  منحل شودان است آموز دانشي متنوع هاو آميخته با فعاليتعي قي واهافرصت
 و مقطع زماني عرصه در 2قالب تكاليف ارزشيابيدر  هاو موقعيت هامشابه سازي اين طيف فرصت

اين ؟ آيا باشيم)  يمو ك  ميني از نوع رسخواه سنجش پاياني يا سنجش تكوي  مستقلي به نام سنجش
براي ه صالح و صرفه بيشتر و مقرون ب موجه تر ،ي محمل معقول تريهابا چنين ويژگي دفراين

مقوله  اساساًآيا  ي هنجاري مورد توجه نظام آموزشي نيست؟ها هسنجش پاسخگو به طيف گزار
و تا حدودي هم  رزشيابي پاياني(به مفهوم سنتي و رايج آن كه همان ا مستقلي به نام سنجش

نبايد در سايه اين نوع نگاه از نظام  است) هايزييا همان كو  ميو ك  ميارزشيابي تكويني از نوع رس
داراي كاركرد افزوده ارزشيابي نيز حتي االمكان يادگيري  –و فرايند ياددهي  آموزشي حذف شود

همزمان به عرش بردن سنجش و يعني ، ؟ آيا در اين قضاوت به ظاهر پارادوكسيكالدانسته شود
  ن قرار:يبد به اعتقاد نگارنده چنين است و توضيح آن، حقيقتي نهفته نيست؟دادن حكم به انحالل آن

 دمنفك از فراين گر پيام اصلي ارزشيابي تدريجي و مستمر خروج ارزشيابي از وضعيت كامالًا
توان گفت  ميچنين است، به باور نگارنده ست، كه ا يندآين فراآن به  اتكاييادگيري و  –ياددهي 
يعني  ،ريييادگ –داراي درجات و مراتب است. انحالل ارزشيابي در فرايند ياددهي  اتكاكه اين 
يادگيري يا وضعيت حداكثري و آرماني در  –كامل) فرايند ارزشيابي به فرايند ياددهي ( مطلق اتكاي

در  ها هرا براي سنجش آموخت هاو موقعيت هافرصت كه حداكثر به اهداف ارزشيابي تدريجي دستيابي
 اتكايافتد نه  مياتفاق كديگر يبر  دفراين اين دو "انطباق". در اين وضعيت گذارد ميمعلم اختيار 
به زعم  ،3ي يادگيريهاتوضيح بيشتر اينكه خلق فرصت .يادگيري -سنجش به فرايند ياددهي نسبي

در  اساساًر ترين مراحل ساخت برنامه درسي است و از دشوا ،برنامه درسي نظران صاحببرخي 

                                                            
1. Dissolving thesis 
2. Assessment tasks 
3. Learning opportunities 
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گيرد و داراي  ميسايه مجموعه تصميمات مربوط به اين عنصر برنامه است كه برنامه درسي جان 
ي نظام نهاادر اين مرحله، مجموعه اهداف برنامه و آرم چرا كه دقيقاً؛ )1994(آيزنر، شود ميهويت 

و معلم و همچنين مواد و منابع   آموز دانشو مشخص ي عيني هاواكنش -تعليم و تربيت به كنش
اين كار در عين حال نيازمند  د.نك ميپيدا و واقعي عملي  امكان آنهاشوند و تحقق  مي "ترجمه"

ي مادي بسيار است. تز انحالل از اين پشتوانه عقالني برخوردار ها هخالقيت و هزين ،صرف انرژي
صعوبت و دشواري نبايد دو  ،حساسيتاين درجه از  ي مناسب يادگيري باهااست كه خلق فرصت

 كارگزارانبه  ،(تكاليف سنجشي) يك نوبت براي يادگيري و نوبت ديگر براي سنجش يادگيري ،بار
 نهااپاسخگو نسبت به اهداف و آرمي يادگيري هاو برنامه سازان  تحميل شود. فرصت تعليم و تربيت

عني ي اين معنا. 1براي مقاصد سنجشي نيز بهره گرفت اآنهرا بايد قدر دانست و تا حد امكان از 
  ي شده اند:يي الف و ب بازنماهادر نمودار "ب شدن سنجش از شدت ظهوريغا"

  رانحاللي (مرسوم) در طراحي برنامه درسييالف: منطق غ
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

                                                            
) نيز بوده است و مبناي 1949در اينجا سخن از نوعي اقتصاد در تصميم گيريهاي حوزه آموزش نيز هست. اين نكته مورد تأكيد امثال رالف تايلر( .1

  ظر اوست.گويد در خلق فرصتهاي يادگيري بايد هدفهاي متعدد را نشانه گرفت. يعني اقتصاد از وجه ديگري مورد ن عقالني دارد. البته تايلر مي

شناسايي طيف و گستره اهداف 
 يادگيري

ر فرصتها و بازآفريني اهداف د
  هاي يادگيريفعاليت

بازآفريني اهداف در فرصتها و 
 تكاليف سنجشي

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  ... از يابيشارز"انگاره حداكثري زير نظام 
 

25  

  درسي ب : منطق انحالل در طراحي برنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفوق و "كرديم و از آنجا به تز  "تفوق و تقدم آموزش"غاز صحبت از تز آر اگر دنتيجه اينكه 
يافتيم و آن را تز اصلي اين انگاره نظام سنجش  هرا "كفايت سنجش"و سپس به تز  "تقدم سنجش

 ييغا كنيم كه حد كفايت مي، اضافه اخير تزدو بر صحت و اعتبار  تأكيدضمن  نونكمعرفي كرديم، ا
 ، بنابراينيادگيري است -منحل يا مستغرق شدن آن در فرايند ياددهي ،نجشدر تحوالت حوزه س

نيز دفاع كرد. تز 1 "اتحاد يافته آموزش و سنجشي فرايند يبسندگي غا"تز تكميلي توان از مي
هم از نوع سنجش  آن ،انحالل، به بيان ديگر ارزشيابي يا سنجش را به سنجش از جنس تشخيصي

  سازد. ميمحدود ) 1994و پويا (آيزنز،  مستمر ، ميتشخيصي غير رس
  

  »در بهبود كيفيت نظام آموزشيي آموزش و سنجش ها مؤلفهجايگاه  زمينةدر  بديل انگاره و اره  غالبگان«
  

  غالب: تفوق تدريسانگاره  
 

  سنجش ند اتحاد يافته آموزش ويفرآي يكفايت غا               كفايت سنجش           بديل: تفوق سنجشانگاره  

  

                                                            
1. ultimate adequacy of a unified teaching- assessment process 

بازآفريني اهداف در فرصتهاي 
يادگيري و سنجش متناسب با 

 گستره اهداف يادگيري

شناسايي طيف و گستره اهداف 
 يادگيري
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ضرورت همكاري  ،ياتي ساختن آنميت ديگر درباره تز انحالل و عملز اهئنكته تكميلي و حا
تز انحالل در صورتي با موفقيت  دارد. با آنها سروكار آموز دانشي است كه يك اوتتفميان معلمان م

و به نوعي  داستفاده كري گوناگون هاموقعيتاز حاصل  مي متراكها ههمراه خواهد شد كه بتوان از داد
ي يادگيري نگرشي (يا حوزه هادر حوزه مهم هدف ي معتبر به ويژهها هداد .داشتتكيه  1مثلثي سازي

در قالب يك درس  اماًكه الز است امكانات بيشترو  هاي برآمده از موقعيتها هددا) نيازمند هاخواستن
  .است  اوتمعلمان متف ازي فراهم آمده ها هنيازمند كار گروهي يا تركيب دادگرد نمي آيد بلكه 

برگزاري آزمون و سنجش  چه بنا به مالحظات منطقيچناننكته پاياني درباره تز انحالل اينكه  
اصل بازآفريني اهداف  توان در عين وفاداري به مي باشد، ناپذير زيرگدر دروس مختلف  پاياني

به را نيز  يادگيري-د ياددهيينآي مستقل از فرهايا آزمون آزمون پاياني ،تربيتي در تكاليف سنجشي
است كه بايد جايگزين تز انحالل  "ميل به انحالل"توان گفت اصل  ميدر اينجا  خدمت گرفت.

  صورت جمع بندي كرد: توان به اين مينكات پيش گفته را  شود.
  
 :(اختصاصي يك حوزه) فردي+ تركيب سنجش تدريجي  اهداف يادگيري موضوعي

 نجش مستقل(سنتي)/ اصل ميل به انحاللش با سزو تلفيق شده با آمو

 جمعي و  ها): اهداف يادگيري فراموضوعي (اهداف نيازمند توجه همه حوزه
  (تز انحالل) فرايندي تراكمي+ كامالً

   طرح ارزشيابي توصيفي "اصول و مالحظات اساسي"نقد  )ج
جش وارد شود يد برداشت تدوين كنندگان از تغييراتي است كه بايد در جريان سنؤاين اصول م

 ،ي جديد در نظام آموزشيهانياز ،مرتبط  ميي علها هو معرف درك و دريافت آنان از اقتضاي يافت
چارچوب كلي طرح ارزشيابي ( تجارب ساير ملل و تجارب معلمان، مديران و كارشناسان است

اين بخش  سند مربوطه در ). در5ص ،1388خرداد  ،موزش و نوآوريآكيفي توصيفي، معاونت 
موارد محور گنجانده شده است كه براي نشان دادن ميزان هماهنگي با مفروضات اين مقاله  بيست

درباره آن اظهار نظر خواهد  و مختصراًاست يك به يك مورد اشاره قرار گرفته مهم تر و مرتبط تر 
چه در مقام در اين بخش در واقع عكس آنتوضيح اين نكته هم خالي از لطف نيست كه  شد.

                                                            
1. triangulation 
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در مقام تشخيص  آنجا. در دهد مي رخ ،اتفاق افتاد پيش تر ت درباره طرح سنجش توصيفيقضاو
ي مطلوب بوديم و از اين منظر به قضاوت هاي طرح با اصول و ارزشها مؤلفههماهنگي ميزان 
و با تحليل آنها تناسب با نگاه  يمطرح را مبنا قرار داد و مفروضاتجا اصول در اين .نشستيم

سي قرار رآن را مورد بر انحالل)به ويژه ( و استلزامات ي تربيتي)هاش حامل ارزش(سنج كثرياحد
  .خواهيم داد

اين فرايند سنجش و ارزشيابي با فرايند آموزش و يادگيري در هم تنيده و يكپارچه است.  .1
ميزان نزديگي بستگي به آن دارد كه مقصود از در هم تنيدگي شود.  مياصل به تز انحالل نزديك 

ت كه در ذهن معلم و مربي ساين ا تر مهمي و هماهنگي؟ ياشد؟ وحدت و يگانگي يا همسوچه ب
 11در فراز ديگري در اسناد طرح سنجش كه در بند  .تصور نشوندو منفك يكديگر جدا اين دو از 
 ل است.قان يك رخداد مستكشود كه سنجش كما ميچنين استنباط  ،آمده است

ش و ارزشيابي تحصيلي و نيز موقعيتي براي يادگيري جسنآزمون و امتحان وسيله اي براي  .2
شود. اين اصل  مي. لذا زمان خاصي جدا از جريان آموزش و يادگيري به آن اختصاص داده ناست
بايد در اين  عبارت آغازينمل در أبا تاما  با تز انحالل هماهنگ استرسد  ميگرچه به نظر نيز 

آيد كه هويت مستقل آزمون و امتحان به قوت  ميبر  قضاوت تجديد نظر كرد. از اين اصل چنين
نمود تا از اين فرصت ويژه براي ياد  "لتعدي"ماند و فقط بايد ديد معلم و مربي را  ميباقي  خود

  افتد. مينگاه اتفاق ن "حتصحي"دادن نيز بهره بگيرند. لذا 

اصل اين  د.نرگي ري مختلف يادگيري در ارزشيابي تحصيلي بايد مورد توجه قراها هحيط .3
بايد در اصالح را بسيار مهم و كليدي است. جان سخن اين نوشتار هم همين جاست. نقطه عزيمت 

داشته در يك نظام تربيتي  هابه گونه اي كه تناظر با كليه اهداف و هنجارو تمهيد سامانه سنجش 
در اين  تأكيدورد دانست. اين اصل چنانچه با چنين تفسيري همراه شود نه تنها با انگاره م باشد

 .خواهد نشستاصول بلكه در صدر  خواهد شد،نوشتار هماهنگ 

ا ب متفاوت متناسبي هاو ابزار هابا روش انآموز دانشاطالعات الزم براي ارزشيابي از  .4
ان آموز دانششود تا امكان شناخت دقيق و همه جانبه از  گردآوريي يادگيري ها هاهداف و حيط

 فراهم گردد.

با نگاه تشويقي و اهداف پيش بيني شده مقايسه  فقط با عملكرد گذشته خود زآمو دانشهر  .5
ي هاشايستگي از جملهآيا رقابت پذيري نبايد  پرهيز شود. شود و از مقايسه افراد با يكديگر جداً 
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 باشد؟ آيا بايد رقابت را مطلقاً بروندادهاي نظام تعليم و تربيت مورد توجه يك نظام آموزشي و
ندارد كه اين ارزش در اين سامانه سنجشي تبلور  ،خل رشد دانست؟ بر مبناي اين اصلمذموم و م

 .است هئلمسمعرف يك 

به اهداف  دستيابيول عدم ئان بايد توجه كرد كه تنها او مسآموز دانشه بازخورد به ئدر ارا .6
فرافكني تواند زمينه ساز شكل گيري نوعي سازوكار دفاعي از نوع  ميآيا چنين مضموني ن .نيست

تكوين نگاه همه جانبه و چند وجهي به  سببتواند  ميچنين اصلي  همچنينباشد؟  آموز دانشدر 
 شود. آنهاو پرهيز از تحليل ساده و تك متغيري  ها هپديد

 .، اوليا و مربيان باشدآموز دانشه رهنمود به ئبازخورد بايد متناسب با عملكرد، همراه با ارا .7
ار در سايه عمل به جيك هن درحكمتواند  ميبراي توجيه مخاطب،  اقدام مدلل و ضرورت تالش

 يك ارزش در روابط اجتماعي نهادينه شود.  منزلةاين اصل به 

 استفادهبازخورد سنجش و ارزشيابي به صورت كيفي خواهد بود و از عدد در اين بازخورد  .8
ايد اين خرده نظام منتقل سازد يي كه بهااز عدد از منظر هنجارها و ارزش بهره گيريآيا  .خواهد شدن

درست  ،است نادرستي مطلوب هااز همه كيفيت  يممردود است؟ انتقال اين معنا كه سنجش ك كامالً
 به ويژه مستعد اندازه گيري هستند. هامقوله دانستن نيست.

بايد روند پيشرفت صعودي مورد توجه قرار گيرد.  ،در گزارش نتايج ارزشيابي مرحله دوم .9
رسد داراي مضمون مشابه اصل  مياما به نظر  ،صود و معناي مورد نظر قدري مبهم استگرچه مق

 .مي شودو مشمول همان نقد نيز است بوده  5شماره 

، ها، قوتهابر توانمندي تأكيديادگيري براي شناخت و  -ارزشيابي در طول فرايند ياددهي .10
 .آمده است 1ند آن چه در اصل شماره گيرد. مان ميي احتمالي انجام ها، پيشرفت و رفع ضعفهاتالش

 نكته در اين مورد نيز صادق است. لذا همان

فرايند سنجش و ارزشيابي بايد يك فرصت و موقعيت يادگيري باشد و اين نگاه بايد در  .11
تقويت شود تا سنجيده شدن و مورد ارزيابي قرار گرفتن به يك موقعيت  ان، معلم و اولياآموز دانش

آموزش و  ،13و  1خالف اصول شماره  هور و رعب انگيز تبديل نشود. پس بتنش زا، اضطراب آ
سنجش يك واقعه و جريان پيوسته و يكپارچه نيستند! سنجش و ارزشيابي به شكل مستقل از فرايند 
ا نآموزش وجود دارد و البته بايد به آن به چشم يك فرصت يادگيري نگريست. اين اصل از اين مع
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ترين شكل در گرو ادغام سنجش در مؤثرن اظطراب به شكل عملي و به كند كه زدود ميغفلت 
 ماند. ميدر حد شعار باقي  تأكيدفرايند تدريس است و با ناديده گرفتن اين نكته، اصل مورد 

به  وزان و معلمان منجر شود.در دانش آم سنجش و ارزشيابي بايد به مهارت خود سنجي  .12
در صورت عملي شدن يكي از نقاط قوت  است. قطعاً توجه شده ميظرفيت و قابليت بسيار مه

  طرح مورد بحث خواهد بود.
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