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Abstract
Teaching and learning is a multifaceted structure and has many dimensions in which it is
involved and effective. Therefore, this research was conducted with an analytical approach to
measurement and evaluation and its role in learning by looking at the existing approaches in
the field. The method of this research was based on the study of the library and the study of
resources in the field. Quantitative and consistent with the score, the qualitative and processoriented cognitive approach and the humanistic approach focus only on the learner without
regard to the assessment tool. Also, in the field of comparative study of the findings, it was
shown that the evaluation approach of different countries includes both cognitive and
behavioral models and approaches, but there are certain differences in the use and application
of the evaluation model. In this regard, Japan and Finland have a qualitative and descriptive
approach; South Korea and the United States use a combination of both approaches with an
emphasis on the cognitive perspective in education, but Iran is a country with a slightly
dominant approach to education that the major selections and admission conditions of
students in postgraduate and graduate courses based on a The little test is mostly closed
answer.
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چکیده
آموزش و یادگیری ساختاری چند وجهی است و دارای ابعاد زیادی است که در آن دخیل و اثر گذار می باشد .از همین رو این تحقیق با
رویکردی تحلیلی به سنجش و ارزشیابی و نقش آن در یادگیری با نگاهی به رویکردهای موجود در حیطه صورت پذیرفت .روش این تحقیق
مبتنی بر مطالعه کتابخانه و مطالعه منابع در حیطه مورد نظر بود و بررسی تحلیلی در این زمینه که مبتنی بر دو بخش مطالعه نظری و
رویکردی و مطالعه تطبیقی در این زمینه بود نشان داد که در زمینه رویکردهای مورد بررسی ،دیدگاه رفتاری ،رویکردی کمی و منطبق بر
نمره را دارد ،رویکرد شناختی کیفی گرا و فرایندی و رویکرد انسان گرائی صرفا توجه به فراگیر بدون توجه به ابزار سنجش دارد .همچنین در
زمینه مطالعه تطبیقی یافته ها گویای این مساله بود که رویکرد ارزشیابی کشورهای مختلف در بر گیرنده هر دو الگو و رویکرد شناختی و
رفتاری است اما در زمینه استفاده و بکارگیری الگوی ارزشیابی تفاوت های مشخصی وجود دارد .در این زمینه کشور ژاپن و فنالند رویکرد
کیفی و توصیفی رویکرد غالب است؛ کره جنوبی و آمریکا تعامل آمیخته هر دو رویکرد با تاکید بر دیدگاه شناختی را در امر آموزش بکار می
گیرند و اما ایران کشوری با رویکرد غالب کمی در امر آموزش می باشد که عمده گزینش ها و شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی و
تکمیلی بر مبنای یک آزمون کمی عمدتا بسته پاسخ است.
واژگان کلیدی :رویکردهای ارزشیابی ،سنجش و اندازه گیری ،یادگیری ،ارزشیابی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

یک سیستم آموزشی منظم و با قاعده است[ .]6اصول مدیریتی
در ساختارهای کالن آموزشی و به تبع آن مدیریت در مراکز
آموزشی نیاز به ضوابط و اصول مشخص و معین دارد تا ضمن
تقویت و استحکام سازه های مفید موجود ،کاستی ها و
مشکالت باقی مانده در این سیر را بر طرف و اصالح نماید[.]2
مدیریت آموزش بهینه در هر دو سطح کالن و جزئی آن نیاز به
یک برنامه ریزی ساختاری صحیح بر اساس منابع و پایه های

 -1مقدمه
مقدمه و مبانی نظری
تبیین الگوی مشخص آموزشی و کارکردی اساس یک برنامه
سازمان یافته در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آموزشی،
خدماتی و آینده نگرانه است .که در محیط های مختلفی از جمله
آموزش دارای اهمیت می باشد .ساختار یک الگوی بهینه
آموزشهشکل دهنده یک آموزش صحیح و به تبع آن بکارگیری
61

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
مسئولیت مدرسه برنامه ریزی برای آموزش و یادگیری است  .از
نظر گانیه (  « ) 6112آموزش مجموعه ای از رویدادهاست که
بر یادگیرندگان اثر می کند تا یادگیری آسان شود» [. .]1برای
آنکه آموزش به یادگیری منتج شود باید برای آن برنامه ریزی
شود  .طراحی آموزشی شامل کلیه تجارب و فرصتهای یاددهی و
یادگیری است که از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب
در رفتار فراگیران طراحی و اجرا می شود و بازده آن مورد
ارزشیابی قرار می گیرد .از آنجا که آموزش برای یادگیری است
در فرایند طراحی آموزش بیش از هر چیز باید به یادگیری و
اصول حاکم بر آن توجه داشت یادگیری تغییر رفتاری است که
در اثر تجربه حاصل شده باشد[.]61
در این تعریف باید به سه واژه ی " تغییر "  " ،رفتار " و "
تجربه " توجه کرد .تغییر به معنای رشد دادن و هدایت کردن
همه جانبه ی شخصیت انسان است که ابعاد گوناگون جسمی ،
عقلی  ،عاطفی  ،اجتماعی و معنوی وی را در بر می گیرد  .در
مورد واژه ی " رفتار " دو رویکرد کامالً متفاوت در روان شناسی
مطرح می شود .رفتارگرایان معتقدند رفتار عملی است که از
انسان سر می زند و قابل مشاهده و اندازه گیری است .در این
دیدگاه  ،رفتار انسان با حیوان تابع محرکهای محیطی و
پاسخهای شرطی شده ای است که جاندار به این محرک ها می
دهد.رفتارگرایان کلیه ی رفتارهای پیچیده انسان را در قالب
رفتارهای ساده از نوع محرک – پاسخ ) (S-Rتوجیه می کنند.
در جریان آموزش  ،مهم آن است که شرایط محیطی به گونه ای
دستکاری و سازماندهی شود که رفتار مطلوب و مورد انتظار از
یادگیرنده سربزند ،آنگاه کافی است تا با پاداش و تقویت به تکرار
و تثبیت رفتار همت گماشت  .در آموزش به شیوه ی رفتارگرایی
 ،دست یابی به رفتار مورد انتظار یا نتیجه ی یادگیری مهم است
 .لذا به نقش فعالیتهای پیچیده ی ذهنی مانند ادراک حسی،
تشکیل مفهوم  ،درک رابطه ی میان جزء و کل و  ...کمتر توجه
می شود[ .]66اساس این رویکرد مبتنی بر ارائه نمره و شرایط
کیفی و منوط به بازخورد به فراگیران است و با رویکرد کمی
رایج در کشور و برخی دیگر کشورها مطابقت دارد[.]62
روان شناسان شناخت گرا بر خالف رفتارگرایان که صرفاً به
روابط میان درون داده های محیطی و برون داده های رفتاری
توجه دارند ،برای فرایندهای ذهنی به عنوان یک عامل اساسی
در یادگیری نقش کلیدی قائل اند .در این دیدگاه ،یادگیری
حاصل بینشی است که یادگیرنده در ذهن خود به آن دست می
یابد واکنش انسان نسبت به محرکهای محیطی واکنشی انفعالی
نیست  ،بلکه فرد در جریان یادگیری می کوشد ،تا در ذهن خود
به پردازش اطالعات بپردازد یعنی اطالعات را مورد بررسی ،
ارزیابی و تفسیر قرار دهد .اساس این رویکرد شناختی به منظور

موجود و توجه به نیازهای طبیعی و روانشناختی است[ ]9که
ضمن بر طرف سازی نیازهای موجود باعث تقویت انگیزش و
توانمندی دانش آموزان در این سیر گردد[.]0
در این زمینه بحث آموزش و یادگیری و بکارگیری اهداف
مشخص جهت بهبود شاخص های یادگیری در فراگیران و
آموزش بهتر و مناسب تر از مهمترین اهداف نظام آموزشی و
سیستم های مرتبط با آن می باشد[ .]5یکی از مسائلی که
همواره ذهن والدین و معلمان و مربیان را به خود مشغول می
سازد ،کاهش انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان است .انگیزش
تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید ودر واقع
آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی و جهت می دهد و
فعالیت های او را هدایت می کند .گیج 6و برالینر 2انگیزش را
موتور و فرمان اتومبیل تشبیه میکنند که شخص را برای
رسیدن به هدف خاصی هدایت میکند[ .]1در واقع علت اصلی
اینکه ما بعضی رفتارها را انجام میدهیم ولی بعضی دیگر را
انجام نمیدهیم ،انگیزش ما هستند .پژوهش ها نشان داده
دانشآموزانی که انگیزش سطح باالیی دارند فعالیتهای
بیشتری را میپذیرند ،تکالیف درسی خود را بهتر انجام میدهند
و در نتیجه موفقیت بیشتری کسب میکنندبه طور کلی هرچه
انگیزه فرد برای آموختن و تحصیل بیشتر باشد فعالیت و رنج
بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد .مثالً
اگر یادگیرنده دارای انگیزش تحصیلی باالیی باشد ،به درس به
خوبی توجه میکند ،تکالیف درسی را جدی میگیرد و عالوه بر
آن سعی میکند اطالعاتی بیش ازآنچه در کالس درس
میآموزند یاد بگیرد .بر اساس آن چه ذکر شد یادگیری مهمترین
مساله آموزش است و در این زمینه مقوله های بساری دخیل
است ،یادگیری مفهومی است که در یک پیوستار و بر اساس
الگوی مورد نظر شکل می گیرد و مهمترین الگوی و هدف یک
نظام آموزشی است[ .]8 ،1بر همین اساس این تحقیق با نگاهی
تحلیلی الگوی یادگیری بر اساس رویکرد ارزشیابی را مورد
بررسی و تحلیل قرار داد.
جایگاه و نقش ارزشیابی و سنجش در آموزش و
یادگیری :
هدف نهایی تعلیم و تربیت انسان سازی و آینده سازی است .از
آنجا که آینده ی جوامع به دست انسانها ساخته می شود ،هدف
و رسالت اصلی تعلیم و تربیت را باید در انسان سازی جستجو
کرد .گرچه فرایند آموزش و پرورش به طور غیر رسمی از بدو
تولد تا هنگام مرگ از طریق تعامل انسانی با محیط های
گوناگون صورت می گیرد .ولی بخش عمده ی آن به نهاد
رسمی آموزش و پرورش و مدرسه سپرده شده است  .مهم ترین
61
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محدود نمی شود بلکه در کنار آن یادگیرنده به خود ارزش یابی
فردی  ،گروهی و کالسی می پردازد و از این طریق نقاط قوت و
ضعف خویش  ،گروه و کالسی را که در آن عضویت دارد روشن
می سازد.
نتایج ارزشیابی فرایند -مدار نه تنها میزان تحقق هدفها را در هر
مرحله از آموزش و یادگیری نشان میدهد بلکه بازخورد آن زمینه
اصالحات الزم در برنامه درسی ،مواد آموزشی ،رسانه ها ،
روشهای تدریس و فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را فراهم
می سازد.]60[.

ماهیت اصالح و بازخورد است و شبیه ترین ادراک ارزشیابانه آن
معطوف به رویکرد توصیفی است[.]69
در رویکردهای شناختی در کنار توجه به نتیجه و بازده یادگیری
به فرایند یادگیری و مجموعه فعالیتهای ذهنی که یادگیرنده از
طریق آنها به نتیجه رسیده است نیز توجه می شود .در اینجا
صرفاً ارزشیابی به ارائه پاسخهای مورد انتظار از یادگیرنده بسنده
نمی کند ،بلکه می خواهد بداند چرا و چگونه یادگیرنده به چنین
نتایجی دست یافته است .در ارزشیابی فرایند -مدار ارزشیابی
پیشرفت یادگیری به عنوان امری مستمر و پویا در نظر گرفته
می شود که در تمام مراحل آموزش و یادگیری به کارگرفته و در
واقع نقش تکوینی دارد و هدف آن اصالح و بهبود فرایند
یاددهی – یادگیری است .بهترین زمان برای این نوع ارزش
یابی زمانی است که فرایند آموزش و یادگیری در حال انجام
است  .پاسخ به این سوال که « آیا یادگیری در حال اتفاق
افتادن است ؟ » زمان ارزش یابی را برای معلم معین می کند .
در این رویکرد توصیف عملکرد یادگیرنده در هر مرحله از
یادگیری کمک خواهد کرد تا یادگیرنده و معلم مشکالت
آموزش ویادگیری را شناسایی نموده وبرای رفع آنها اقدام
کنند[.]61
این نوع ارزشیابی را می توان به هر سه شیوه ی گفتاری ،
نوشتاری و عملکردی و با استفاده در انواع ابزارهای اندازه گیری
و سنجش مانند بحث و گفتگو  ،ارائه ی گزارش شفاهی  ،پاسخ
دادن به پرسشهای کتبی ،اجرای پروژه های پژوهشی  ،رسم
نمودارهای مفهومی ،نمایش کارهای عملی و  ...مورد استفاده
قرار داد .این نوع ارزش یابی صرفاً به ارزش یابی از جانب معلم

رویکرد انسان گرائی
یادگیری در این رویکرد مبتنی بر شناخت موقعیتی و تجربه بی
واسطه فرد می باشد و ارزشیابی در این رویکرد معنای خاصی
ندارد و توجه و ساختار فهمی در این زمینه از دیدگاه شخص
مهم است .بنابراین این رویکرد موافق ارزشیابی پایانی نیست و
وقوف و آگاهی به مساله را مهمترین ابزار موفقیت و شناخت
مساله در ابعاد مختلف می داند[]62
تحلیل رویکردهای مختلف در ارزشیابی
بر این اساس و با در نظر گیری مفاهیم هر رویکرد محقق به
تحلیل شناخت سنجش در ابعاد مختلف بر مبنای هر رویکرد در
اجزای اصلی ارزشیابی پرداخت که در ادامه به آن استناد می
شود (جدول .)6

جدول  .1بررسی رویکردهای مختلف یادگیری در سنجش و ارزشیابی
ردیف

مرحله

رویکرد رفتاری

رویکرد شناختی

رویکرد انسان گرائی

6
2
9
0
5
1
1
8

تعیین هدف آموزشی
تعیین دوره آموزشی
محتوای مورد سنجش
نمره بندی
جامع نگری
سنجش تطبیقی
استقالل موضعی
روائی و پایایی

از قبل تعیین شده
از قبل تعیین شده
کمی و نمره ای
کمی
ممکن در بعضی حاالت
دارد

از قبل تعیین شده
از قبل تعیین شده
کیفی و تحلیلی
کیفی
دارد
دارد

بدون مشخص سازی
بدون مشخص سازی
عدم نیاز به ارزشیابی مشخص
دارد
ندارد

را دارد ،رویکرد شناختی کیفی گرا و فرایندی و رویکرد انسان
گرائی صرفا توجه به آزمودنی بدون توجه به ابزار سنجش دارد.

بررسی رویکرد شناسی در زمینه ابعاد اصلی سنجش و ارزشیابی
که عمدتا معطوف به دوره پایانی دوره دانش آموزش موید این
نکته است که رویکرد رفتاری رویکردی بسته و منطبق بر نمره
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روشهای سنتی (دیرمان ) یا مرسوم سنجش یادگیری که عمدتاً
در ارتباط با هدفهای حوزه ی یادگیری به کار می روند به
روشهای مداد وکاغذی یا کتبی شهرت دارند .این روشها از دو
دسته ی کلی بسته پاسخ و بازپاسخ تشکیل می شوند  .هر یک
از این دو دسته نیز در برگیرنده ی چند روش سنجش است
(شکل .)6

روشهای سنجش یادگیری
روش های سنجش یادگیری و ارزیابی در آن از دیرباز مورد
هدف مشخص و برنامه ریزی در اصول مشخص آن بوده است
و دارای دو شکل بررسی سنتی و نوین می باشد.

شکل  .1دسته بندی انواع آزمون (سیف ،6981،ص)512
دقیق یا عینی صورت نمی پذیرد و تحت تاثیر نظر شخصی
تصحیح کننده ی سوال قرار می گیرد
روش های بسته پاسخ شامل:
آزمون صحیح – غلط :

به روشهای بسته پاسخ ،روشهای پاسخ گزین هم گفته می شود.
علت نام گذاری این روشها به بسته پاسخ یا پاسخ گزین این
است که در آنها معلم یا سنجشگر هم صورت سوال و هم پاسخ
سوال را تهیه می کند و در اختیار پاسخ دهنده می گذارد و از او
می خواهد تا درباره ی آنها تصمیم بگیرد  ،مثالً صحیح یا غلط
بودن سوالت را تعیین کند( نوع صحیح -غلط )  ،تعدادی
پرسش را با تعدادی پاسخ جور کند( نوع جور کردنی )  ،یا از
میان پاسخهای پیشنهادی پاسخ درست را برگزیند (نوع
چندگزینه ای ) نام دیگر روشهای بسته پاسخ یا پاسخ گزینی
عینی است  .علت نام گذاری این روشها به عینی آن است که در
آنها تصحیح و نمره گذاری جواب سوالها به طور کامالً دقیق ،
یعنی عینی ،و به دور از دخالت نظر شخصی تصحیح کننده
صورت می پذیرد[.]65
روشهای بازپاسخ ،روشهای پاسخ ساز نیز نام دارند .علت این
نامگذاری آن است که صورت سوالها را معلم یا سنجشگر تهیه
می کند و در اختیار پاسخ دهندگان قرار می دهد ،اما پاسخ
دهندگان (دانش آموزان یا دانشجویان ) خود پاسخ سوالها را
تولید می کنند یا می سازند( مانند آزمونهای کوته پاسخ و
تشریحی ).نام دیگر روشهای سنجش بازپاسخ یا پاسخ ساز  ،به
ویژه روشهای تشریحی  ،غیر عینی (ذهنی ) است  .علت این نام
گذاری آن است که در این روشها تصحیح پاسخ سوالها به طور

آزمون جورکردنی :
آزمون چند گزینه ای :
در الگوی سنجش رویکردهای مبتنی بر آزمون های بسته پاسخ
بخشی از جواب به هر نحوی در اختیار آزمودنی است و مالک
تشخیص از بین شرایط منتج و مرتبط به آن می باشد[.]61
روشهای بازپاسخ سنجش شامل :
آزمون کوته پاسخ :
آزمون تشریحی :
روشهای سنجش جایگزین :
در روش های باز پاسخ صورت سوال اطالعات کلی در اختیار
آزمودنی قرار نمی دهد و نیاز به بازیابی و فهم مطلب بر اساس
محتوای موجود در آن می باشد[.]61
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 کاهش حساسیت والدین و دانش آموزان به نمره
 ارائه ی بازخورد توصیفی دقیق با استفاده از شواهد و
مستندات به دانش آموزان و والدین  ،درباره ی وضعیت تحصیلی
و تربیتی دانش آموزان .
 .0تاکید بر اهداف آموزشی – تربیتی از طریق توجه به فرایند
یادگیری به جای تاکید بر محتوا:
در این طرح به جای تاکید بر کسب دانش  ،فرایند یاددهی –
یادگیری در حوزه های مهارتی و نگرشی مورد توجه قرار می
گیرد  .ابعاد جزئی این هدف به قرار زیر است :
 ارائه ی بازخورد پیوسته و مداوم از جریان یادگیری به دانش
آموزان به صورت توصیه های مستمر کتبی و شفاهی
 استفاده ی مناسب از بازخوردهای به دست آمده به منظور
ایجاد فرصت اصالح برای دانش آموز و معلم جهت رفع کاستی
های فرایند یادگیری و بهینه سازی آن
 به کارگیری ابزارهای متفاوت ارزش یابی توصیفی مانند(
پوشه ی کار ،برگ ثبت مشاهدات  ،سیاهه ی رفتار ،ارزش یابی
عملکرد و سایر آزمون ها ) جهت جمع آوری اطالعات و ارائه ی
بازخوردهای مناسب .
 .5فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق
امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان :
یکی از نتایج این طرح جلوگیری از هدف شدن امتحان و درس
خواندن برای امتحان می باشد .ابعاد جزئی این هدف عبارتند از :
 کاهش نقش ارزش یابی پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی
دانش آموزان
 برجسته نمودن نقش ارزش یابی مستمر (تکوینی )در تصمیم
گیری درباره ی ارتقای تحصیلی دانش آموزان
 واگذاری تصمیم گیری درباره ی ارتقای تحصیلی دانش
آموزان به معلم و شورای مدرسه
 کاهش میزان افت تحصیلی دانش آموزان از طریق افزایش
اختیارات شورای مدرسه در راستای جهت گیری اصالحی و
جبرانی
 .1افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری :
ارزش و اقتدار نمره و کسب نمرات باالتر و معدل بهتر  ،در
اغلب اوقات با استرس و فشار همراه است  .کاهش اهمیت نمره
 ،حذف استرس  ،فشار و رقابت  ،می تواند شرایط مساعدتری را
برای یادگیری دانش آموز و آموزش معلم فراهم سازد  .ابعاد
جزئی این هدف عبارت اند از :
 کاهش اضطراب و تنش ناشی از شرکت در امتحانات پایانی و
مکرر
 کاهش رقابت های نامناسب برای کسب نمرات باالتر

ارزشیابی کیفی
ارزشیابی توصیفی روشی متفاوت با روش های کمی و با هدف
ارائه بازخورد و اصالح شرایط بر مبنای نیازهای موجود
است[.]61
ارزش یابی موسوم به توصیفی طرحی برای ارزش یابی پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان که یکی از ویژگی های آن اعالم نتایج
ارزش یابی به صورت توصیفی است .براساس این طرح  ،معلم با
به کارگیری روش ها و ابزارهای متنوع به دنبال اطالعاتی است
که براساس آن بتواند درباره ی بهبود یادگیری دانش آموزان و
بهینه سازی روش های تدریس خود تصمیم گیری کرده و
اقدامات ضروری را به اجرا درآورد.به عبارت دیگر ،مهم ترین
ویژگی ارزش یابی در این طرح جهت گیری اصالحی آن است ؛
زیرا این فرصت را به معلم و دانش آموز می دهد که برای تحقق
اهداف و انتظارات آموزشی  ،در موقع مناسب  ،تغییرات الزم را
در روند فعالیت یاددهی – یادگیری به عمل آورند براساس این
طرح ،دانش آموزان در فرایند آموزش به طور پیوسته مورد ارزش
یابی قرار می گیرند و معلم با به کارگیری ابزارهای مختلف،
اطالعات مورد نیاز را جمع آوری و ثبت کرده و با استفاده از
نتایج آن و با در نظر گرفتن اهداف و انتظارات آموزشی درباره ی
وضعیت فرد داوری کرده و به طور مستمر به دانش آموز  ،اولیا و
 ....بازخورد می دهد و آن ها را در جریان نقاط قوت و ضعف
کارشان قرار داده و توصیه های الزم را ارائه می دهد[.]68
اهداف طرح ارزش یابی توصیفی :
 .6رشد متعادل و همه جانبه ی شخصیت دانش آموز در فرایند
یاددهی – یادگیری :
حیطه های مختلف شخصیت دانش آموزان در ابعاد عاطفی ،
اجتماعی و جسمانی مورد توجه قرار می گیرد .
 .2بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری :
ابعاد جزئی این هدف به قرار زیر است :
 دوام و پایداری یادگیری
 توجه به اهداف سطوح باالتر حیطه ی شناختی
 تعمیق یادگیری از طریق افزایش مشارکت دانش آموزان در
فرایند یاددهی – یادگیری
 افزایش عالقه به یادگیری
 توجه به اهداف در حیطه های غیر شناختی
 افزایش فرصت یادگیری از طریق مشارکت والدین در امر
یاددهی و یادگیری
 .9فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست
گرایی :
ابعاد جزئی این هدف به قرار زیر است :
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 کاهش فشار والدین و مسئولین آموزشی بر دانش آموزان
برای کسب نمرات ممتاز
 افزایش عالقه به یادگیری[.]61

بر این اساس این روش رویکردی است که مبتنی بر یک ساختار
متفاوت با دریافت شاخص های فرایندی است و در آن ارزشیابی
و یادگیری معطوف به ابعاد مختلفی است و فقط به ارزشیابی به
عنوان یک ساختار سنجشی و نتیجه گرا توجه نمی شود[.]61

ویژگی های ارزشیابی توصیفی :
الف ) پویایی :
ب ) بازخورد :
د ) کیفی بودن :
هـ ) عملکرد گرایی :
و ) فرایندی :

تحلیل اجزای ارزشیابی بر مبنای رویکردهای مختلف
ابزار سنجش در رویکردهای مختلف نیز مبتنی بر الگوی کمی
رویکرد رفتاری؛ الگوی توصیفی – کیفی رویکرد شناختی و بی
توجه به ارزشیابی رویکرد انسان گرائی است (جدول .)2

جدول  .2تجزیه و تحلیل انواع سنجش
ردیف

مرحله

رویکرد رفتاری

رویکرد شناختی

رویکرد انسان گرائی

6
2
9
0
5
1

آزمون های بسته پاسخ
آزمون های کوته پاسخ
آزمون های صحیح -غلط
آزمون های جور کردنی
آزمون های تشریحی – فهم متن
آزمون های تشریحی -طبع سرایی

*
*
*
*
*
×

×
*
×
*
*
*

×
*
×
*
*
*

رویکرد را در امر آموزش بکار می گیرند و اما ایران کشوری با
رویکرد غالب کمی در امر آموزش می باشد که عمده گزینش ها
و شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی و تکمیلی بر مبنای
یک آزمون کمی عمدتا بسته پاسخ است و گرچه کشورهای
دیگر نیز در آزمون های بسیاری از این الگو استفاده می کنند اما
در ایران این میزان به شکل معناداری از کشورهای دیگر بیشتر
می باشد (جدول .)9

مطالعه تطبیقی از الگوی ارزشیابی در چند کشور
آنچنان که از تحلیل بر آمده از مطالعه تطبیقی در چند کشور
مختلف در خصوص ارزشیابی مشخص است رویکرد ارزشیابی
کشورهای مختلف در بر گیرنده هر دو الگو و رویکرد شناختی و
رفتاری است اما در زمینه استفاده و بکارگیری الگوی ارزشیابی
تفاوت های مشخصی وجود دارد .در این زمینه کشور ژاپن و
فنالند رویکرد کیفی و توصیفی رویکرد غالب کاری آنان است و
در موارد معدودی از رویکرد کمی محض و شرایط مبتنی بر آن
استفاده می کنند؛ کره جنوبی و آمریکا تعامل آمیخته هر دو
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جدول  .3بررسی تطبیقی کشورهای مختلف در خصوص الگوی ارزشیابی
ایران

کره جنوبی

فنالند

ردیف

مرحله

آمریکا

ژاپن

6

آزمون های
بسته پاسخ

آزمون های
کالس درس در
مقاطع تحصیلی
پایین تر و
آزمون های
استخدامی و....

موارد بسیار معدود
استفاده

در آزمون های
شاخص نیاز به
بازشناسی در
کالس های
درس

موارد بسیار
معدود استفاده

فراوانی استفاده و آزمون
های تشخیصی و
کنکوری

2

آزمون های
کوته پاسخ

در آزمون های
استخدامی و
کالس درس
مقاطع باالتر

در آزمون های
کالسی موارد زیاد
استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد بسیار در
زمینه ارزیابی
های تشخیصی
کالسی و برخی
آزمون های
پذیرش

موارد معدود استفاده

9

آزمون های
صحیح -غلط

موارد معدود
استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد معدود استفاده و
عمدتا استفاده در آموزش
های اولیه و ابتدائی

0

آزمون های
جور کردنی

موارد معدود
استفاده

در برخی آزمون
های ادراکی
استفاده

موارد معدود استفاده و
عمدتا استفاده در آموزش
های اولیه و ابتدائی

5

آزمون های
تشریحی –
فهم متن

ارزشیابی عمده
در آزمون ها و
تشخیص ها

ارزشیابی عمده
در آزمون ها و
تشخیص

استفاده عمده در آزمون
های ارزشیابی پایانی
تحصیلی

1

آزمون های
تشریحی-
طبع سرایی

موارد معدود
استفاده

ارزشیابی عمده در
آزمون ها و
تشخیص
استفاده زیاد در
بخش های هنری
– تشخیصی کاری
و صالحیتی

موارد معدود
استفاده و عمدتا
استفاده در
آموزش های
اولیه و ابتدائی
ارزشیابی عمده در
آزمون ها و
تشخیص

در آزمون های
تکویتی و زبان
های خارجی
مورد استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد معدود
استفاده

موارد معدود استفاده

1

نمره گذاری

A-F +-

کیفی – توصیفی

A-D

کیفی –
توصیفی

21-6

8

رویکرد
غالب

شناختی -
رفتاری

شناختی

شناختی -
رفتاری

شناختی -
رفتاری

رفتاری -شناختی

ندارد[ .]21به همین سبب سنجش و ارزشیابی عاملی مهم در
آموزش و ارزشیابی است و این تحقیق در همین راستا و بر
اساس همین مفهوم به بررسی رویکردها و نظریه های مرتبط با
اثر سنجش در یادگیری پرداخت بررسی تحلیلی در این زمینه که
مبتنی بر دو بخش مطالعه نظری و رویکردی و مطالعه تطبیقی

نتیجه گیری
سنجش و ارزشیابی اصلی اساسی و مهم در جریان آموزش و در
ارتباط با کارایی آموزش است[ .]61بدون توجه به سنجش هیچ
برداشت مشخصی از آموخته های آموزشی و بازخورد جهت
پاسخ به فراگیر ،آموزش دهنده و سیستم آموزش وجود
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در این زمینه بود نشان داد که در زمینه رویکردهای مورد
 دیدگاه رفتاری رویکردی بسته و منطبق بر نمره را،بررسی
 رویکرد شناختی کیفی گرا و فرایندی و رویکرد انسان،دارد
.گرائی صرفا توجه به آزمودنی بدون توجه به ابزار سنجش دارد
همچنین در زمینه مطالعه تطبیقی یافته ها گویای این مساله بود
که رویکرد ارزشیابی کشورهای مختلف در بر گیرنده هر دو الگو
و رویکرد شناختی و رفتاری است اما در زمینه استفاده و
 در.بکارگیری الگوی ارزشیابی تفاوت های مشخصی وجود دارد
این زمینه کشور ژاپن و فنالند رویکرد کیفی و توصیفی رویکرد
غالب است و در موارد معدودی از رویکرد کمی محض و شرایط
مبتنی بر آن استفاده می کنند؛ کره جنوبی و آمریکا تعامل
آمیخته هر دو رویکرد را در امر آموزش بکار می گیرند و اما
ایران کشوری با رویکرد غالب کمی در امر آموزش می باشد که
عمده گزینش ها و شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی و
تکمیلی بر مبنای یک آزمون کمی عمدتا بسته پاسخ است و
گرچه کشورهای دیگر نیز در آزمون های بسیاری از این الگو
استفاده می کنند اما در ایران این میزان به شکل معناداری از
.کشورهای دیگر بیشتر می باشد

1. Gage
2. Berliner
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