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 ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی یکــی 
آمــوزش  اصلــی  چرخ دنده هــای  از 
نگاهــی  بــا  و  اســت  یادگیــری  و 
ــد  ــن فراین ــه ای ــه ب ــق و همه جانب عمی
خدمــت  در  را  ارزشــیابی  می توانیــم 
ــم و از  ــرار دهی ــن ق ــری مخاطبی یادگی
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روش  در  موجــود  مســائل  تدریــس، 
تدریــس و طــرح درس بهــره ببریــم 
ــی  ــای دریافت ــاس بازخورده ــر اس و ب
ــود  ــاح و بهب ــه اص ــد ب ــن فراین از ای
ــتا در  ــن راس ــم. در ای ــوزش بپردازی آم
ــه بالندگــي  ــن شــماره از نشــریه نام ای
موضوع هایــی  و  مســائل  طــرح  بــا 
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ســؤال در آزمون هــاي پیشــرفت تحصیلــي، 
نقــش عواطــف در ارزشــیابي، ارزشــیابي 
ــنجش  ــد، س ــور فنان ــي درکش آموزش
و  پیشــگیري  آن،  اصــول  و  اصیــل 
مدیریــت اضطــراب آزمــون در آمــوزش 
کاربــردي  نرم افزارهــای  عالــي، 
رویدادهــای  بیــان  آزمون ســازی، 
و  ســنجش  درزمینــه  بین المللــی 
ارزشــیابی آموزشــی و معرفــی کتاب هــا 
ــه  ــه ب ــن حیط ــر ای ــریه های معتب و نش

ایــن مهــم می پردازیــم.
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   در این شماره می خوانید:    

معلــم یــا اســتاد در پایــان هــر فعالیــت آموزشــی خــود، 
بــرای تصمیم گیــری و تعییــن این کــه آموخته هــای 
ــام  ــه ن ــی ب ــی دارد، از فعالیت ــه وضعیت ــدگان چ یادگیرن
ــزار  ــه اب ــاز ب ــیابی نی ــرد. ارزش ــک می گی ــیابی کم ارزش
دارد کــه در حــوزه تحصیلــی، یکــی از ایــن ابزارهــا 
ــم شــامل  ــون ه ــی اســت. آزم ــون پیشــرفت تحصیل آزم
ــه بــه  ــود کــه بــا توج مجموعــه ای از ســؤال ها می ش

در  سـؤال  انتخـاب  و  طراحـی  مالک هـای 

تحصیلـی پیشـرفت  آزمون هـای 

دکتــر فرخــی عضــو هیــأت علمی  دانشــکده روانشناســی 
ــران،  ــی ته ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــوم تربیت و عل
ــه  ــب ب ــن مطل ــت. وی در ای ــیاری اس ــه دانش ــا مرتب ب
ــی در  ــرفت تحصیل ــون پیش ــی آزم ــاخص های طراح ش

ــردازد.   ــی می پ ــوزش عال آم

    دکتر فرخی
مدیــر گــروه ســنجش و انــدازه گیــری 

طباطبایــی عالمــه  دانشــگاه 

مالک های طراحی و انتخاب سؤال در آزمون های پیشرفت تحصیلی
الگــوی آزمون هــا ممکــن اســت گزینــه پاســخ یــا ایجــاد 
پاســخ باشــد؛ یعنــی ســؤال یــا عینــی هســت یــا از نــوع 

ــت. ــریحی اس ــؤال های تش ــامل س ــه ش ــی ک ذهن



مدیریت بالندگی حرفه ای منابع انسانی

مدیریـت بالندگـی حرفه ای به عنوان یکـی از زیرمجموعه های معاونـت نظارت، ارزیابی 
و تضمیـن کیفیـت دانشـگاه فرهنگیـان با هـدف بهبود کارایی و اثربخشـی سـازمانی از 
طریـق تبدیـل افـراد بـه یادگیرنـدگان خـود راهبـر، متولـی فراهـم کـردن فرصت های 
بالندگـی حرفـه ای بـرای اعضـای هیأت علمی و کارکنان دانشـگاه اسـت. بدیـن منظور، 
ایـن مدیریـت بـا اتخـاذ رویکـرد علمـی بـه آمـوزش، از یـک چرخـه چهـار مرحلـه ای 
متشـکل از نیازسـنجی، تدویـن تقویـم آموزشـی، اجرای دوره هـای بالندگـی، و ارزیابی 
دوره هـای اجرا شـده تبعیـت می کند. نقش اصلـی مدیریت بالندگی حرفـه ای کارکنان، 
شناسـایی نیازهای بالندگی حرفه ای منابع انسـانی سـازمان و برآوردن این نیازهاسـت. 

دکتر رضا کچوئیان  
) مدیر بالندگی حرفه ای منابع انسانی(

دکتر غالمرضا کیانی
)معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(
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مالک های طراحی و انتخاب سؤال در آزمون های پیشرفت تحصیلی

باالتــری اســت و در طــرح درس و ارزشــیابی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. بــرای جــدول مشــخصات بایــد نســبت ســاعت های تدریــس شــده هــر بخــش را 
بــه دســت بیاوریــم کــه در ایــن بخــش

 از قاعده زیر استفاده می کنیم:

ــرای این کــه مشخص شــود یــک آزمــون پیشــرفت تحصیلــی، نمایندگــی درس را دارد، اســتفاده از جــدول مشــخصات آزمــون اســت کــه  پــس اولیــن قــدم ب
در ادامــه نمونــه ای از آن کــه توســط آقــای کــرم پــور تهیــه شــده ارائــه می گــردد:

صرف نظــر از این کــه آزمــون مــا چــه نوعــی اســت، بایــد دســتورالعمل اجرایــی و نمره گــذاری یکســانی داشته باشــد و تکلیــف چگونگــی اجــرا و نمره گــذاری 
ــد  ــانی می توانن ــن کس ــه یقی ــا، ب ــا اینج ــم. ت ــراد  تصمیم گیری کنی ــرد اف ــه عملک ــی مشــخص، نســبت ب ــاس فاکتورهای ــم براس ــا بتوانی ــد ت ــخص باش آن مش
راجــع بــه ایــن ســؤال نظــر بدهنــد کــه بــا محتــوای آمــوزش و هدف هــای درس آشــنایی دارنــد و در وهلــه اول، شــامل خــود معلــم و اســتاد درس می شــود. 
ــورد  ــم در م ــا بخواهی ــم و از آن ه ــتفاده کنی ــم اس ــم از متخصصــان موضــوع ه ــیم، می توانی ــوزه برس ــن ح ــان بیشــتری در ای ــه اطمین ــم ب چنان چــه بخواهی
این کــه ســؤال های آزمــون بــا جــدول مشــخصات و طــرح درس مطابقــت دارد نظــر بدهنــد. ایــن مــورد بــرای مشــخص کــردن روایــی محتوایــی ســؤال هایمان 
ــی  ــن بررس ــا ای ــب، ب ــؤال های نامناس ــد و س ــده باش ــتخراج نش ــوا اس ــدف و محت ــن ه ــان، از بی ــر متخصص ــؤال ها، از نظ ــی س ــت بعض ــن اس ــد. ممک می باش

ــود.' ــذف می ش ــری و ح ــی، غربال گ مقدمات

تعداد ساعت های تدریس شده هر بخش= نسبت ساعت های تدریس هر بخش

                تعداد کل ساعت ها

اگــر ســؤال ها ایجــاد پاســخ را مدنظــر داشــته باشــد، فقــط ســؤال نوشــته 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــند ک ــی نویس ــدگان م ــود فراگیرن ــخ ها را خ ــود و پاس می ش
ــاه پاســخ  ــوع کوت ــد از ن ــه آزمون هــای تشــریحی اســت و می توان معــروف ب
ــؤال در  ــم س ــوده و ه ــی ب ــؤال ها عین ــه س ــا این ک ــد؛ و ی ــایی باش ــا انش ی
ــه انتخــاب پاســخ می پــردازد.  ــده هســت هــم جــواب و او ب اختیــار یادگیرن
ــوان  ــی تحــت عن ــه عبارت ــه ب ــط باشــد ک ممکــن اســت ســؤال صحیح-غل
ســؤال هــای عینــی مطــرح می شــود و آزمون شــونده، پاســخ درســت 
ــول و  ــون قابل قب ــک آزم ــد ی ــن بای ــد. بنابرای ــاب می کن ــط را انتخ ــا غل ی
ــه  ــبت ب ــری نس ــیابی و تصمیم گی ــرای ارزش ــرح درس ب ــا ط ــب ب متناس
ــوا و  ــد از درون محت ــون بای ــن آزم ــار داشــته باشــیم و ای ــت، در اختی فعالی

هدف هــای درس به وســیله جــدول مشــخصات آزمــون تعیین  شــود.

ــتخراج  ــخصات اس ــدول مش ــه از درون ج ــی ک ــر آزمون ــع، ه ــور قط  به ط
شــود، ایــن حســن را دارد کــه می توانــد نماینــده و معــرف حــوزه آمــوزش 
درس موردنظــر و هدف هایــی کــه بــرای درس در نظــر گرفتــه شــده اســت 
باشــد؛ امــا بــرای این کــه ایــن نمایندگــی و معرف بــودن جنبــه عینــی پیــدا 
ــؤال  ــدی س ــام بودجه بن ــه ن ــده ای ب ــؤال از قاع ــان س ــوالً طراح ــد، معم کن
ــود،  ــخص می ش ــا مش ــا هدف ه ــؤال، ب ــدی س ــتفاده می کنند. بودجه بن اس
به عنــوان مثــال، محتــوای درس بــه چــه میــزان در کاس آمــوزش 
ــن  ــد تعیی ــوا می توان ــک محت ــوزش ی ــن رو، ســاعت آم داده شده اســت. از ای
کننــده تعــداد ســؤال باشــد یــا آمــوزش داده شــده قــرار اســت چــه هدفــی 
ــت  ــر، اهمی ــطح باالت ــای س ــم، هدف ه ــور حت ــد. به ط ــری کن را اندازه گی
بیشــتری دارد؛ بــرای نمونــه، ســطوح کاربســت و تجزیــه  و تحلیــل، ســطح 

بخش مربوط به بودجه بندی تعداد سؤال بر اساس ساعت تدریس شده



ــزاری  ــی و برگ ــؤال های نهای ــن س ــس از تعیی پ
آزمــون  ســؤال های  تحلیــل  بــه  امتحــان، 
ســؤال های  تحلیــل  بخــش  در  می پردازیــم. 
آزمــون، به دنبــال ایــن هــدف هســتیم کــه آیــا 
ایــن آزمــون، بعــد از غربال گــری می توانــد 
ــد  ــه. ازایــن رو، بای ــا ن آزمــون مناســبی باشــد ی
ــی  ــورد بررس ــون را م ــای آزم ــی ویژگی ه برخ
ــون،  ــؤال های آزم ــل س ــرای تحلی ــم. ب قرار دهی
ــاخص  ــف، دو ش ــاخص های مختل ــود ش ــا وج ب
ــرد.  ــتفاده قرارمی گی ــورد اس ــه م ــتر از هم بیش
عنــوان  تحــت  کــه  شــاخص،  دو  ایــن  بــا 
تمیــز  ضریــب  و  ســؤال  دشــواری  ضریــب 
بــه  می خواهیــم  مــا  مطرح اســت،  ســؤال 
مناســب بودن تک تــک ســؤال ها بپردازیــم. از 
ــی، از  ــرفت تحصیل ــای پیش ــه آزمون ه ــا ک آنج
نــوع شــناختی هســتند و پاسخ هایشــان صحیــح 
و غلــط اســت، ایــن دو شــاخص ســنجش، 
ــت در  ــه ممکن اس ــد ک ــدا می کنن ــت پی اهمی
ــد. ــی نداشته باش ــخصیت، معنای ــای ش آزمون ه

دشــواری  ضریــب  شــاخص  کمــک  بــه 
ــرای  ــن ســؤال ب ــم مشــخص کنیم، ای می خواهی
ــؤال  ــک س ــوان ی ــه عن ــا ب ــخ دهنده های م پاس
آســان تلقــی شــده یــا یــک ســؤال ســخت یــا 
ــه  ــرای این ک ــا ب ــد؛ ام در حــد متوســط می باش
ــؤال  ــواری س ــب دش ــه ضری ــخص کنیم ک مش
ــه  ــی ک ــوالً در موقعیت های ــت معم ــدر اس چق

ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــم هس ــا ک ــداد آزمودنی ه تع
بــه  یادگیرنــدگان  آمــده،  به دســت  نمره هــای 
ــر  ــه اگ ــرای نمون ــوند. ب ــیم می ش ــته تقس دو دس
تعــداد آزمودنی هــای مــا 20 نفــر هســت، 10 
ــوده و 10 نفــر دوم گــروه  نفــر اول، گــروه قــوی ب
ــاز  ــداد بیشــتر باشــد، ب ــر تع ــف می شــود. اگ ضعی
ــری عمــل می گــردد؛  ــا تغیی ــه همین صــورت و ب ب
بــه عنــوان مثــال، در مــورد 40 نفــر می تــوان 25 
درصــد بــاالی گــروه را قــوی و 25 درصــد پاییــن 
گــروه را ضعیــف در نظرگرفــت؛ به همیــن ترتیــب، 
ــخ دهنده ها  ــداد پاس ــه تع ــا ک ــتر آزمون ه در بیش
زیــاد اســت، معمــوالً 27 درصــد بــاال، گــروه 
قــوی و 27 درصــد پاییــن، گــروه ضعیــف در 
نظــر گرفته می شــود. در داخــل ایــن دو گــروه، 
ــخ  ــر پاس ــؤال موردنظ ــه س ــه ب ــانی ک ــداد کس تع
صحیــح داده انــد، نسبتشــان بــا کل ایــن دو گــروه 
ــدام  ــروه، هرک ــر دو گ ــًا اگ ــود، مث مشخص می ش
ــؤال  ــه س ــر ب ــوی 8 نف ــروه ق ــوده، از گ ــر ب 10 نف
موردنظــر پاســخ داده باشــند و از گــروه ضعیــف 4 

نفــر، می گوییــم:

در اینجــا مخــرج را 20 قــرار داده ایــم چــون 
ــخ  ــد و پاس ــر می باش ــا 10 نف ــر ب ــروه براب ــر گ ه
می شــود 0/6؛ پــس ایــن ضریــب دشــواری در 
ــه  ــد ک حــد متوســط اســت. پاســخ نشــان می ده
ــد و  ــخ داده ان ــون پاس ــه آزم ــراد ب ــد اف 60 درص
ایــن ســؤال از آن جهــت کــه بــا 50 درصــد فاصلــه 
ــر در  ــت. اگ ــط اس ــوع متوس ــدارد از ن ــادی ن زی
ــوی  ــر گــروه ق ــر، 10 نف ســؤال دیگــری، از 20 نف
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ــخ  ــورت پاس ــن ص ــه ای ــف ب ــروه ضعی ــر گ و 10 نف
ــح  ــخ صحی ــه پاس ــوی هم ــروه ق ــه در گ ــد ک دهن
و در گــروه ضعیــف هــم 8 نفــر پاســخ صحیــح 
ــداد از 20  ــن تع ــر و ای ــود 18 نف ــند، می ش داده باش
نفــر می شــود 90 درصــد و ایــن نشــان می دهد 
کــه ســؤال، بســیار آســان بــوده کــه گــروه ضعیــف 

ــح دارد. ــخ صحی ــی پاس ــداد باالی ــم تع ه

ــه  ــری، از گردون ــؤال ها در غربال گ ــن س ــوالً ای معم
چراکــه  می شــوند  خــارج  آزمــون  ســؤال های 
ســؤال های بســیار آســانی هســتند. از طــرف دیگــر، 
اگــر بــه ســؤال ســومی از گــروه قــوی 4 نفــر پاســخ 
صحیــح دهنــد و از گــروه ضعیــف هــم 2 نفــر، 
در این صــورت   .0/3 می شــود  دشــواری  ضریــب 

ــؤال ســختی اســت. ــا س ــؤال م س

چــون مــا به دنبــال یــک آزمــون اســتاندارد هســتیم، 
ــد در  ــؤال هایی را بای ــه س ــه چ ــم ک ــال آنی به دنب
آزمــون نگه داریــم و چــه ســؤال هایی را حــذف 
ــب دشــواری اســت؛  ــا، ضری ــم. یکــی از معیاره کنی
مــا ســؤال هــای بــا ضریــب دشــواری باالتــر از 0/7 و 
پاییــن تــر از 0/3 را می توانیــم حــذف کنیــم. پــس 
ــن  ــواری بی ــب دش ــؤال های مناســب، دارای ضری س
0/3 تــا و0/7 هســتند. در اینجــا الزم اســت بدانیــم، 

بــه کمــک همیــن ضریــب دشــواری، می تــوان 
شــاخص آمــاری بــرای هــر ســؤال بــه دســت آورد 
ــک  ــه ی ــؤال ک ــس س ــم واریان ــه آن می گویی ــه ب ک

فرمــول ســاده هــم دارد:

 P ضریــب دشــواری اســت و Q هــم نســبت 
اســت. غلــط  پاســخ های 

ضریــب  پاســخ دهنده ها،  کــه  فرض کنیــد 
دشــواری 0/70 را نشــان دهنــد. واریانــس ایــن 

می شــود: ســؤال 

0/ 70 ./30=0/21

ــرف  ــود 0/80 از آن ط ــواری بش ــب دش ــر ضری اگ
ــم  ــاب می کنی ــه حس ــی ک ــود 20، واریانس Q  بش
ــت.  ــی نیس ــس قابل قبول ــه واریان ــود 0/16ک می ش
ــن 0/3  ــواری بی ــب دش ــم ضری ــه بیان می کنی این ک
ــت  ــن اس ــرای ای ــد، ب ــی باش ــول م ــا 0/7 قابل قب ت
ــؤال  ــس س ــترین واریان ــه، بیش ــن فاصل ــه در ای ک
ــوان  ــم می ت ــؤال را ه ــس س ــود. واریان ایجــاد می ش
ــت.  ــر گرف ــؤال مناســب در نظ ــانه های س ــزو نش ج
واریانــس ســؤال، پراکندگــی را در درون آزمودنی هــا 
مشــخص می کنــد و یکــی از ماک هــای ســؤال 
خــوب اســت. حــال اگــر بخواهیــم ضریــب دشــواری 
را به تنهایــی مــاک عمــل قــرار دهیــم و واریانــس 
ســؤال را هــم وارد آن کنیــم، چــه ســؤالی بهتریــن 
ــواری آن  ــب دش ــه ضری ــؤالی ک ــت؟ س ــؤال اس س
ــواری 0/50  ــب دش ــه ضری ــؤالی ک ــود. س 0/50 بش
دارد، واریانــس 25 درصــد دارد. پــس اگــر بــه 

بخش مربوط به طراحی سؤال بر اساس هدفهای تدریس شده
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کمــک ضریــب دشــواری نســبت بــه باقی مانــدن یــک ســؤال در مجموعــه ســؤال های درس بخواهیــم 
ــر اســاس  ــا اگــر ب ــا 0/7 باشــد؛ ام ــد بیــن 0/3 ت ــم، ضریــب دشــواری آن ســؤال بای تصمیمــی  بگیری
ــن  ــه واریانســی بی ــم ســؤالی مناســب اســت ک ــم می گویی ــم بگیری ــم تصمی ــس ســؤال بخواهی واریان
ــود؟  ــی حاصل می ش ــه زمان ــؤال چ ــس س ــن واریان ــی باالتری ــه عبارت ــد؛ ب ــا 0/25 داشته باش 0/21 ت
زمانــی کــه ضریــب دشــواری یــک ســؤال 0/50 باشــد. امــا همیشــه ایــن اتفــاق نمی افتــد؛ بــه همیــن 

ــود. ــه می ش ــواری در نظــر گرفت ــب دش ــرای ضری ــا 0/3 ب ــه 0/3 ت ــل، دامن دلی

امــا در کنــار ایــن ماک هــا، هــر ســؤال بایــد توانایــی تمیــز بیــن افــراد قــوی و ضعیــف را داشته باشــد. 
ــد ســؤال  ــا بگوی ــه م ــد ب ــز می خواه ــب تمی ــم ضری ــم؟ می گویی ــز داری ــب تمی چــه انتظــاری از ضری
مــورد نظــر را گــروه قــوی و گــروه ضعیــف چگونــه پاســخ داده انــد. انتظــار بــر ایــن اســت کــه گــروه 
قــوی، همــه بــه ســؤال مــورد نظــر پاســخ صحیــح دهنــد، امــا از گــروه ضعیــف هیچ کــس بــه ســؤال 
مدنظــر پاســخ درســت ندهــد. ایــن باالتریــن ســطح تمایــز اســت امــا همیشــه چنیــن چیــزی اتفــاق 
ــرد  ــود بگی ــه خ ــی ب ــای مختلف ــت حالت ه ــن اس ــاک ممک ــن م ــا همی ــز ب ــب تمی ــد. ضری نمی افت
ــؤال متوســطی اســت.  ــا س ــی اســت ی ــؤال ضعیف ــی اســت، س ــؤال خوب ــؤال، س ــه س و نشــان دهد ک
ــد،  ــل پیداکن ــه ســمت 1 تمای ــز ب ــب تمی ــه ضری ــر چ ــد، ه ــا 1 می باش ــر ت ــن صف ــز بی ــب تمی ضری
ــز  ــل پیــدا کنــد، در نشــان دادن تمای ــه ســمت صفــر تمای نشــان دهنده ســؤال مناســب و هــر چــه ب
بیــن گــروه قــوی و گــروه ضعیــف، ســؤال ضعیفــی اســت. بــرای به دســت آوردن ضریــب تمیــز، تعــداد 
ــراد یکــی از  ــر تعــداد اف پاســخ های گــروه قــوی منهــای تعــداد پاســخ های گــروه ضعیــف، تقســیم  ب

ــود. ــتند می ش ــر هس ــه براب ــا ک گروه ه
 

ــن مــاک مــورد نظــر  ــی ای ــد دقــت کنیــم، اگــر به تنهای ــم. بای در اینجــا نســبت را به دســت می آوری
مــا باشــد، بایــد ضریــب تمیــز 1 را به دســت بیاوریــم، امــا از طــرف دیگــر، گفتیــم ضریــب دشــواری 
50 مناســب اســت. طــراح ســؤال بایــد تعامــل میــان ایــن دو را ببینــد. در کتــاب دکتــر ســیف، بــه 
بحــث رابطــه دو ضریــب پرداختــه  شــده اســت کــه چگونــه ایــن دو ضریــب می تواننــد در حفــظ یــک 
ــد  ــه از 50 درص ــی ک ــی دارد. در جای ــور مختصات ــک مح ــش ی ــن بخ ــند. ای ــش داشته باش ــؤال نق س
ــی  ــاال به جای ــا آن ب ــم دقیق ــر ترســیم نمایی ــک خــط عمــود اگ ــم و ی ــب دشــواری حرکــت کنی ضری

ــا 1 اســت. ــر ب برخــورد می کنیــم کــه ضریــب تمیــز براب

ــرای  ــد ســؤال های مناســبی ب ــا کمــک می کن ــه م ــه ب ــی اســت ک ــوارد بخشــی از فعالیت های ــن م ای
ــت،  ــم اس ــل تعمی ــم قاب ــردی ه ــای عملک ــرای آزمون ه ــده ب ــوارد بیان ش ــیم. م ــته باش ــون داش آزم

ــای  ــم بخش ه ــردی ه ــای عملک ــه در آزمون ه چراک
ــش  ــال، در بخ ــرای مث ــم. ب ــی داری ــناختی و مهارت ش
مهارتــی، شــما از چک لیســت اســتفاده می کنیــد 
داشــت.  خواهیــد  نمره گــذاری  شــما  درنهایــت  و 
ــی فرآینــد مدنظــر شــما را طــی  ــد آزمودن چراکــه بای
ــرای هــر بخــش  ــاورد. ب ــه دســت بی ــا نمــره ب ــد ت کن
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــره ای در نظ ــه، نم ــک مرحل از ی
ــل  ــی قاب ــت. وقت ــل اس ــل تحلی ــا قاب ــن بخش ه و ای
ــرد کل  ــاس عملک ــر اس ــم ب ــت می توانی ــل اس تحلی
دانشــجویان یــا دانش آمــوزان در مــورد آن بخــش 
ضریــب دشــواری و ضریــب تمیــز ســؤال را بیان کنیــم 
ــر  ــال اگ ــم. ح ــان را اعمال کنی ــری مدنظرم و غربال گ
ــا  ــم باره ــازیم و می خواهی ــی را می س ــک آزمون ــا ی م
و  تغییــر می کنــد  اســتفاده کنیــم شــرایط  از آن 
ــم  ــت بیاوری ــا را به دس ــی آزمون ه ــاخص اصل ــد ش بای
ــری  ــی Reliability و دیگ ــا پایای ــی از آن ه ــه یک ک
ــن  ــی validity  اســت. البتــه معــادل فارســی ای روای
ــی  ــورت متفاوت ــف به ص ــای مختل ــا در کتاب ه واژه ه
ــاری  ــاخص آم ــن دو ش ــر ای ــت. اگ ــده اس ــه  ش ترجم
کــه معمــوالً بــه روش هــای مختلفــی  مــورد ســنجش 
ــه  ــم ک ــا می گویی ــود، م ــل ش ــرد حاص ــرار می گی ق
ــرای  ــت و ب ــتاندارد اس ــون اس ــک آزم ــون ی ــن آزم ای
نمونــه، همــان جامعــه کــه اســتاندارد شــده می توانــد 
ــوا و  ــف اســتفاده شــود. چراکــه محت ــات  مختل به دفع
هــدف تغییــری نکــرده و یــک آزمــون اســتاندارد هــم 

ــم. داری

ســؤال های  در  کــه  داشته باشــیم  توجــه  بایــد 
تشــریحی، نمی توانیــم این گونــه استانداردســازی را 
ــا توجــه بــه هدف هــا  مدنظــر قــرار  دهیــم و اســتاد ب
و  طرح می کنــد  ســؤال  دارد،  کــه  محتوایــی  و 
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــاد نیس ــدر زی ــؤال ها آن ق ــداد س تع
ضریب هــای اشاره شــده را در آن اعمــال کنیــم. در 
ــتفاده از جــدول مشــخصات  ــؤال های تشــریحی اس س
ــه  ــود ک ــن می ش ــه ای ــر ب ــت و منج ــم اس ــیار مه بس
آزمــون طراحی شــده، معــرف محتــوا و کتــاب تدریــس 
ــا  ــر، ب ــای درس مدنظ ــام هدف ه ــد و تم ــده باش ش
توجــه بــه میــزان زمــان و انــرژی گذاشته شــده بــرای 

ــود.  ــش داده ش ــا پوش آن ه

ــا توجــه  ــفانه ب ــه متأس ــم ک ــان کنی ــد بی ــر بای در آخ
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــا، ش ــن ماک ه ــت ای ــه اهمی ب
ــت  ــون رعای ــؤال های آزم ــی س ــوارد، در طراح ــن م ای
نمی شــود و بــرای مثــال، مدرســین از ســؤال هایی 
ــون  ــرای آزم ــد ب ــته تهیه کرده ان ــال های گذش ــه س ک
اســتفاده می کننــد. علــت این کــه ایــن مــوارد رعایــت 
ــت  ــرای رعای ــه ب نمی شــود دشــواری آن اســت، چراک
ایــن مــوارد ابتــدا بایــد طــرح درس مناســبی داشــته 
باشــیم کــه نوشــتن خــود طــرح درس نیــاز بــه تبحــر 
ــتادی  ــر اس ــه اگ ــال این ک ــت. ح ــر اس دارد و زمان ب
چندیــن درس داشــته باشــد، بایــد زمــان زیــادی بــرای 
نوشــتن طــرح درس و رعایــت ماک هــای آزمــون 
ــتوانه  ــن کار، پش ــواری ای ــار دش ــد. در کن داشته باش

ــدارد. ــرای آن وجــود ن اجرایــی مناســبی هــم ب
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نقش عواطف در ارزشیابی
دکتر خسرو باقری

استادتمام گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش  و پرورش دانشگاه تهران
دکتــر خســرو باقــری، اســتاد دانشــگاه تهــران اســت و درجــه دکتــری در فلســفه تعلیــم و تربیــت را از 
ــر  ــر عواطــف ب ــه تأثی ــو ب ــن گفت وگ ــت کرده اســت. وی در ای ــز اســترالیا دریاف ــو ســاوت ول دانشــگاه نی

ــت. ــت آن در کاس درس پرداخته اس ــی مدیری ــی و چگونگ ــرفت تحصیل ــیابی پیش ارزش

نمره گــذاری،  و  آزمــون  ارزشــیابی،  درزمینــه 
ــا  ــرش ی ــه نگ ــود ک ــده می ش ــع دی ــی مواق برخ
ــر  ــت تأثی ــره او را تح ــجو نم ــک دانش ــد ی عقای
حتــی  اســت  ممکــن  یــا  و  می دهــد  قــرار 
ــجو/  ــک دانش ــخصیتی ی ــی ش ــا ویژگ ــت ی قومی
ــد. از  ــر قرار ده ــت تأثی ــتاد را تح ــوز، اس دانش آم
دیــد شــما چــرا ایــن اتفــاق رخ می دهــد و ایــن 
ــه بایــد مدیریــت شــود؟ و این کــه  مســائل چگون
ــی  ــه اتفاق ــد چ ــا بای ــرورش م ــوزش و پ در آم
بیفتــد کــه اســاتید و مدرســین بــه ایــن مســائل 
دچــار نشــوند؟ آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
ــه درســی  ــی در طراحــی برنام ــام اقدامات ــا انج ب
و طراحــی نظــام آموزشــی، مســائل ایــن زمینــه 

کاهش یابــد؟

بحــث را مقــداری کلی تــر شــروع می کنــم و ابتــدا 
ــردازم.  ــیابی می پ ــف در ارزش ــگاه عواط ــه جای ب
ارزشــیابی جــزو جریــان تعلیــم و تربیــت اســت و 
ــد بعــد دارد؛  ــان تعلیــم و تربیــت چن خــود جری
ــناختی  ــای ش ــه جنبه ه ــود ب ــاد مرب ــی ابع بعض
اســت کــه مــا بــه ســنجش معلومــات یادگیرنــده 
ــتند  ــی هس ــا عاطف ــی جنبه ه ــم؛ بعض می پردازی
ــد،  ــی رخ بده ــت تحوالت ــرار اس ــم ق ــا ه و آنج
ــوزش  ــط آم ــت، فق ــم و تربی ــدف تعلی ــه ه چراک
ــه کل  ــد ب ــه بای ــت بلک ــات نیس ــری معلوم یک س
ــن،  ــود. بنابرای ــم پرداخته ش ــراد ه ــخصیت اف ش
جنبه هــای عاطفــی، عائــق و هیجانــات هــم وارد 

معرکــه می شــوند و کار خیلــی دشــوار می شــود، 
چــون ســوگیری های عاطفــی انســان ها نیــز 
ــه  ــا در درجــه اول، اصــل این ک وارد  می شــوند. ام
مــا بــا عواطــف کار داریــم صحیــح اســت، چراکــه 
ــناختی نیســت؛  ــاً ش ــان صرف ــک جری ــت، ی تربی
ــان  ــه در جری ــت ک ــرار اس ــا ق ــدگان م یادگیرن
تربیتــی، شــخصیت های بهتــری پیدا کننــد و 
چــون شــخصیت، جنبه هــای عاطفــی و هیجانــی 
و  درگیر می شــویم  آن هــا  بــا  مــا  دارد،  هــم 
ــا  ــن رو م ــتند. ازای ــت هس ــوع تربی ــا موض این ه
بایــد در جریــان تربیــت، جنبه هــای عاطفــی 
ــر  ــه اگ ــرای نمون ــم. ب ــرار دهی ــر ق ــم مدنظ را ه
شــما یــک دانشــجوی مغــرور داشــته باشــید کــه 
ــت،  ــد اس ــادی دارد و بیش ازح ــی زی ــرور علم غ
در اینجــا اســتاد نســبت بــه ایــن فــرد نمی توانــد 
بی تفــاوت باشــد و بخشــی از تحــول ایــن انســان 
بــه ایــن اســت کــه غــرور او تعدیــل شــود و مــا 
ــیم.  ــه داشته باش ــورد برنام ــن برخ ــرای ای ــد ب بای
ــوط  ــن کار دشوار اســت، مرب ــم ای ــه می گوی این ک
ــود.  ــا می ش ــدف م ــورد و ه ــی برخ ــه چگونگ ب
اگــر معلــم خیلــی واکنشــی برخــورد کنــد، ایــن 
حالــت مطلوبــی نیســت. ممکن اســت دانشــجوی 
ــه  ــد ک ــتاد صحبت کن ــی بــا اس ــرور، به نوع مغ
بــه اســتاد بربخــورد. اینجــا اگــر واکنشــی عمــل 
ــتر  ــه بس ــه ب ــدون توج ــت ب ــن اس ــم، ممک کنی
ــه  ــی ب ــویم و حت ــی ش ــی عصبان ــی، خیل تربیت
دانشــجو بــد هــم بگوییــم. ایــن برخــورد مطلــوب 
نیســت و جنبــه تربیتــی نــدارد ولــی بــرای 
مدنظــر قــرار دادن جنبــه تربیتــی، بایــد بــا یــک 
ــه واکنشــی برخــورد  حالــت برنامه ریزی شــده و ن
ــا در  ــت و م ــش ناخواسته اس ــی واکن ــم. گاه کنی
موقعیــت، غافل گیــر می شــویم؛ ولــی وقتــی 
فــرد،  ایــن  ببینیــم کــه  و  برنامه ریزی کنیــم 
ــم  ــد ســعی کن ــن بای ــرور بیش ازحــد دارد و م غ
او را تعدیــل کنــم و ایــن کار بــه  گونــه ای نباشــد 
ــدف  ــه ه ــود، چراک ــته ش ــرد شکس ــن ف ــه ای ک
ــتن او و  ــه شکس ــت ن ــول در اوس ــاد تح ــا ایج م
ــی  ــن خصیصــه منف ــردن ای ــن ب ــا از بی هــدف م
در او هســت، اینجاســت کــه به تناســب وضعیــت 
ایــن فــرد و موقعیــت کاس و مــوارد دیگــر، بایــد 
محاســبه انجام شــود. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــال  ــن ح ــی در عی ــود ول ــته نش ــرد فروشکس ف
بایــد متحمــل ضرباتــی شــود. اینجاســت کــه الزم 
اســت، ابتــدا در حضــور جمــع ایــن کار را نکنیــم 
ــا  ــا به صــورت مســتقیم ی ــه صــورت فــردی ی و ب

ــم. ــا او برخورد کنی ــتقیم ب غیرمس

بــرای مثــال، در برخــورد مســتقیم بــه او بگوییــم 
ــی  ــی خیل ــر می کن ــما فک ــد ش ــر می رس ــه نظ ب
بــا ســواد هســتی ولــی بعــد چنــد کتــاب را بــه او 
معرفــی کنیــم و نشــان دهیــم کــه در ایــن زمینه 
ــاب وجــود دارد  ــب و کت چقــدر گســتردگی مطل
ــت و او  ــم اس ــم گ ــاحل آن ه ــوز در س و او هن
ــع  ــن مناب ــه ای ــه مطالع ــه ب ــم ک ــت بدهی را جه
بپــردازد. ایــن یــک برخــورد مســتقیم اســت کــه 
ــرایط  ــود. در ش ــه می ش ــم در آن ارائ ــل ه راه ح
ــتقیم  ــورد غیرمس ــا برخ ــت م ــن اس ــر ممک دیگ
داشــته باشــیم. مثــًا بــه اتــاق مــا کــه مراجعــه 
می کنــد، در آنجــا یــک برخــورد تربیتــی نماییــم 
و او متوجــه شــود کــه ایــن مطالــب را نمی دانــد؛ 
ــوب  ــد خ ــت در کاس باش ــن حال ــر ای ــا اگ ام
ــع  ــرض جم ــه در کاس، او در مع ــت، چراک نیس
ــه ای،  ــد برنام ــک فرآین ــد در ی ــرار دارد، هرچن ق
الزم  هــم  کاســی  برخــورد  اســت  ممکــن 
ــورت  ــه او به ص ــت ک ــی اس ــن در زمان ــود. ای ش
مطلــب  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  و  فــردی 
رفتــار  بــه  همچنــان  و  نمی کنــد  دریافــت  را 
اســت  الزم  آن وقــت  ادامه می دهــد؛  خــود 
ــع  ــی، در حضــور جم ــک روش تربیت ــوان ی به عن
هــم به صــورت مایــم نشــان دهیــم کــه او 
ــات،  ــی اوق ــون بعض ــد. چ ــی را نمی دان چیزهای
ــتری وادار  ــل بیش ــه تأم ــا را ب ــران م داوری دیگ
هــم  اجتماعــی  فضــای  چراکــه  می کنــد؛ 
ــود  ــاد ش ــاس ایج ــن احس ــر ای ــی دارد. اگ نیروی
ــز  ــم، ترم ــؤال می روی ــر س ــع زی ــا در جم ــه م ک
ــت  ــا مایم ــه ب ــدار را البت ــن هش ــم و ای می کنی
ــی  ــوالت عاطف ــم. تح ــوارد الزم ارائه می دهی در م
ــتاد  ــت و اس ــت اس ــی از تربی ــخصیتی بخش و ش
نســبت بــه ایــن مــوارد، بایــد مســئولیت داشــته 
باشــد و برنامه ریــزی کنــد؛ وارد حــوزه واکنشــی 
ــرای اســتاد،  نشــود؛ حتــی گاهــی ممکن اســت ب
فضــای بــدی ایجــاد شــود و حرمــت او هــم کمــی 
ــزی  ــل برنامه ری ــا تأم ــد او ب ــود. بای ــته ش شکس
ــف بــه شــدید  ــه از خفی کنــد و مرحله به مرحل

ایــن برنامــه را پیش ببــرد.

ــود،  ــوار می ش ــه کار دش ــمت دوم ک ــا در قس ام
لحــاظ  از  اســتاد هــم  اســت خــود  ممکــن 
ــی، عاطفــی و شــخصیتی مشــکل داشــته  هیجان
ــتند و  ــق نیس ــم مطل ــاتید ه ــه اس ــد، چراک باش
و  قوت هــا  بــا  همــراه  هســتند  انســان هایی 
ــن  ــه ممک ــت ک ــان. اینجاس ــای خودش ضعف ه
ــا دچــار برخوردهــای نامناســب شــویم.  اســت م
ــردی را  ــر ف ــا ظاه ــت م ــه، ممکن اس ــرای نمون ب
ــم و ممکــن  ــر بدهی نپســندیم و در نمــره او تأثی
ــا از  ــد و م ــی کن ــورد و بحث اســت دانشــجو برخ
یــک دریچــه دیگــر وارد بشــویم. در ایــن مــوارد، 
در  نحــوی  بــه  مــا  کــه  در نظر داشــت  بایــد 
ــان  ــر در زم ــردی هســتیم. اگ ــه ف حــال ســتم ب
نمره دهــی بــه ورقــه  کســی، عواطــف خــود 
ــیابی  ــت ارزش ــن حال ــم، در ای ــت بدهی را دخال
ــی از  ــتیم. یک ــم هس ــال ظل ــم و در ح نمی کنی
کارهایــی کــه مــا در تربیت معلــم می توانیــم 
انجــام بدهیــم ایــن اســت کــه ایــن حالــت 
را بــرای معلمــان آگاهانــه کنیــم. اوالً بــه او 
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بگوییــم ایــن کار او ارزشــیابی نیســت و نــام 
ــردن  ــوگیری و ظلم ک ــوع س ــت یک ن ــن فعالی ای
ــم  ــی مه ــن آگاه ــود ای ــت. خ ــران اس ــه دیگ ب
اســت، چراکــه گاهــی ممکــن اســت معلــم خــود 
را فریــب دهــد. نکتــه بعــد این کــه معلمــان 
ــران  ــت دیگ ــط تربی ــان فق ــد کارش ــد بدانن بای
نیســت و تربیــت خودشــان نیــز هســت. مــا بایــد 
ایــن را در تربیت معلــم فرهنگ ســازی کنیــم 
ــران  ــی روم دیگ ــن م ــد م ــم خیال نکن ــه معل ک
ــک  ــت ی ــه تربی ــم، چراک ــت و اصــاح کن را تربی
جریــان تعاملــی و دوســویه اســت و در عین حــال 
ــوزان  ــوت دانش آم ــاط ق ــم نق ــا می خواهی ــه م ک
برطــرف  را  ضعــف  نقــاط  و  پرورش دهیــم  را 
ســازیم، بدانیــم کــه در ایــن تعامــل، ضعف هــای 
ــن  ــرای ای ــا ب ــود. م ــم آشکار می ش ــا ه ــود م خ
ــیم و  ــتم باش ــه داش ــد برنام ــم بای ــا ه ضعف ه
ــود و  ــد تربیت ش ــم می توان ــتاد ه ــا اس ــم ی معل
ــی.  ــرای خودشناس ــد ب ــی باش کاس آزمون گاه
ــل  ــتند و کام ــان هس ــم انس ــتاد ه ــم و اس معل
نیســتند و در یــک موقعیتــی ممکــن اســت 
ویژگی هــای شــخصیتی آنــان آشــکار  شــود؛ مثــًا 
فــرد زود جــوش مــی آورد و زمانــی کــه ناراحــت 
ــردی!  ــه ف می شــود ممکــن اســت بی ادبی کنــد ب
معلــم بایــد ببینــد کــه در جریــان تربیت کــردن، 
ــوان  ــس به عن ــود. پ ــت می ش ــم تربی ــودش ه خ
ــم  ــت ه ــم و ثب ــه می کن ــودم مطالع ــم، خ معل
تــرم  ایــن  در  مــن  می گویــم  و  می کنــم 
ــف را دارم  ــه ضع ــن دو نقط ــه ای ــدم ک متوجه ش
و بایــد بــرای آن هــم برنامه ریزی کنــم و اگــر 
ــم؛  ــد مطالعــه کن ــات مــن کــم اســت، بای معلوم
اگــر بیــان مــن ضعیــف اســت بایــد یک مقــداری 
تمریــن قــدرت بیــان کنــم؛ اگــر هیجانــات مــن 
به خوبــی مهــار نشــده اســت، بایــد در ایــن 
ــی در خــودم ایجاد کنــم. ایــن یــک  زمینــه تحول
اســتراتژی اســت کــه تلقــی معلــم از نــگاه یــک 
ــویه  ــگاه دو س ــه ن ــت، ب ــان تربی ــه جری ــویه ب س
ــا  ــرای بچه ه ــه ب ــور ک ــد همان ط ــد؛ بع تغییر کن
هــم  خــودش  بــرای  برنامه ریزی می کنــد 
و  شــخصیتی  تحــوالت  کــه  برنامه ریزی کنــد 

علمــی مــن بــه چه صورتــی باید باشــد.

امــا گاهــی مواقــع، مــا ناگزیــر می شــویم، چراکــه 
هــر انســانی شــخصیتی دارد و گاهی اصــًا متوجه 
ــن  ــن رو، ای ــه؛ از ای ــا ن نمی شــود ســوگیری دارد ی
و  می شــود  نامحســوس  فــرد،  بــرای  مــوارد 
می گویــد: بــه نظــر مــن، نمــره ایــن فــرد همیــن 
ــی چــون  اســت. در اینجــا می توانیــم از روش های
ــرد  ــک ف ــرد ی ــا بررســی عملک ــه ی ــح ورق تصحی
توســط دو نفــر اســتفاده کنیم. بــرای نمونــه، 
بدهیــم  را  دانش آمــوزی  پــروژه  یــا  برگــه 
همکارانمــان هــم ارزیابــی کننــد و نظرشــان 
ــرات،  ــت آن نظ ــا دریاف ــد ب ــد؛ بع ــان کنن را بی
خودمــان را تعدیــل می کنیــم. بــرای مثــال، 
وقتــی می بینــم کــه از ســه نفــری کــه هســتیم، 
نظــر دو نفــر بــا نظــر مــن متفــاوت اســت، معلــوم 
می شــود یــک اشــکالی در مــن وجــود دارد، 
ــل  ــه تعدی ــم و ب ــی می نمای ــن تأمل ــا م در اینج
خــود می پــردازم. ایــن روش، زمانــی بــه کار 
مــی رود کــه مــا در فضــای شــخصیتی خودمــان 
ــخیص  ــت تش ــم درس ــده ایم و نمی دانی ــل ش قف

ــه. ــا ن ــم ی می دهی

ــاتید  ــا اس ــم م ــا ه ــاوت در نگرش ه ــورد تف در م
انســان  تفکــرات  بدانیــم  بایــد  معلمیــن  و 
ــی از آن  ــت به راحت ــی دارد و حقیق محدودیت های
کســی نیســت. بــرای مثــال، مــن راســتی هســتم 
ــراب  ــو خ ــع ت ــم وض ــد بگوی ــی، بع ــما چپ و ش
ــم  ــی نمی ده ــره خوب ــو نم ــه ت ــن ب ــت و م اس
و نمی خواهــم تــو رشــد کنــی؛ چراکــه تــو 
مواضــع  پیدا کنــی،  ارتقــا  اگــر  و  خطرناکــی 
ــاد  ــوارد زی ــن م ــترش می دهی. از ای ــود را گس خ
ــر،  ــن اواخ ــه در همی ــرای نمون ــد؛ ب ــش می آی پی
بــرای داوری رســاله ای رفته بــودم و در آنجــا 
ایــن مــورد وجــود داشــت و موضــع دانشــجو بــا 
اســتاد خــود بــه لحــاظ سیاســی کامــًا در تقابــل 
بــود. یکــی راســتی یکــی چپــی. نظــر برخــی بــر 
ــری خــود را  ــرد دکت ــن ف ــر ای ــه اگ ــود ک ــن ب ای
دریافــت کنــد، می دانیــد چــه کار می کنــد؟ 
می آیــد و در مقابــل خــود شــما می ایســتد؛ 
ولــی نــگاه اســتاد او ایــن بــود کــه مــن در حــال 
نمــره دادن بــه رســاله   ایشــان هســتم. ایــن 
ــا را  ــد، این ه ــرد بتوان ــه ف ــم اســت ک ــی مه خیل
تفکیــک کنــد و الزمــه آن ایــن اســت کــه درک 
فکــری،  تاش هــای  در  انســان ها  مــا  کنیــم 
محدودیت هــای خودمــان را داریــم. مــن از کجــا 
بدانــم کــه موضــع مــن درســت اســت و موضــع 
ــد کمــی نســبی گرا  ــه. در ایــن مــوارد بای شــما ن
شــویم. نســبی گرایی همیشــه بــد نیســت و 
ــر  ــت؛ اگ ــوب اس ــم خ ــی ه ــع خیل ــی مواق بعض
ــا  ــه م ــد ک ــا باش ــن معن ــه ای ــی ب ــبی گرای نس
ــم و  ــخیص دهی ــان را تش ــای خودم محدودیت ه
از مطلق گرایــی خــارج شــویم، بــا ایــن نــگاه کــه 
ــری،  ــای فک ــری محدودیت ه ــانی یک س ــر انس ه
ــده  ــد دی شــخصیتی و تاریخــی دارد و این هــا بای
شــود، بســیار خوب اســت. معلــم بایــد مثــل 
ــه طبیــب  یــک طبیــب باشــد، وقتــی بیمــاری ب
ســالم  را  او  می خواهــد  می کنــد،  مراجعــه 
ــی شــما  ــدارد. وقت ــاد او ن ــه اعتق ــد و کاری ب کن
ســر کاس مــن هســتید، شــده اید دانشــجو 
ــگ  ــدان جن ــا می ــن ب ــن و ای ــوز م ــا دانش آم ی
ــد آمــوزش بدهیــم  متفــاوت اســت. این هــا را بای
ــرات خویشــتن  ــه تفک ــری راجــع ب ــه مطلق نگ ک
به خصــوص بــرای معلــم یــک ســم اســت و 
ــم  ــای تربیت معل ــه برنامه ه ــورد را ب ــن م ــد ای بای

ــم. وارد کنی

هــم  آمــوزش  بــا  مــا  ســختی ها،  علی رغــم 
مرتفع ســازیم.  را  مســائل  ایــن  می توانیــم 
معلمیــن بایــد بــه دانش آمــوزان آمــوزش دهنــد 
کــه در بحث هــای کاســی هــم بیندیشــند و 
تأمــل کننــد کــه در برخــی مــوارد ممکــن اســت 
دوســت و هم کاســی مــن درســت بگویــد و ایــن 
ــا  ــه بچه ه ــان دوران مدرســه ب را می شــود از هم
ــوری  ــد ط ــم بای ــس ه ــت. در روش تدری آموخ
بفهمنــد  بچه هــا  کــه  شــود  تنظیــم  کاس 
می تواننــد از هــم یــاد بگیرنــد و خــود ایــن مانــع 
ــم هــم گاهــی  مطلق نگــری می شــود. حتــی معل
ــن  ــب را از ای ــن مطل ــًا مــن ای ــد کــه مث ذکر کن
ــم را از  ــگاه معل ــن جای ــم. ای ــوز یاد گرفت دانش آم
بیــن نمی بــرد. ایــن برخــورد بــه دانش آمــوز 
یــاد می دهــد کــه خــود او هــم می توانــد در 
ــن  ــره ای ــم و غی ــای دیگــری چــون معل جایگاه ه

ســخن را به کار ببــرد.

هــم واره  ارزشــیابی،  و  یادگیــری  از  ســنجش 
ــه  ــی موردتوج ــات آموزش ــی از اقدام ــوان یک به عن
بوده اســت. مــن در ایــن مقالــه ســعی می کنــم تــا 
یــک تجربــه  بین المللــی از ارزشــیابی در کاس های 
آموزشــی را بیــان کنــم. مطالعــه  مــوردی، دانشــگاه 
هلســینکی فنانــد اســت کــه به عنــوان یکــی 
و  اروپــا  و  فنانــد  در  مطــرح  دانشــگاه های  از 
تربیت معلــم شــناخته  در حــوزه ی  به خصــوص 
ــه  ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــادالت علم ــت. مب شده اس
دلیــل برتــری سیســتم آموزشــی فنانــد در دنیــا، 
بســیار باالســت و هرســاله، دانشــجویان و معلمــان 
ــه  ــل ب ــد و تحصی ــرای بازدی ــادی ب ــتادان زی و اس
ــج بررســی  ــد. نتای ــه می کنن ــن دانشــگاه مراجع ای
ــم  ــروه تربیت معل ــی گ ــیابی آموزش ــتم ارزش سیس
ــا  ــاهدات کاس ه ــل مش ــگاه، حاص ــن دانش در ای
ــد  ــت واح ــه ارزش بیس ــج دوره ب ــرکت در پن و ش
ــج  ــوان دانشــجوی کاس اســت. نتای درســی به عن
ــوان  ــب 8 عن ــه را در غال ــاهدات و تجرب ــن مش ای

مطــرح می کنــم:

و  دانشــجویان  مســؤولیت پذیری   -1   
اســتادان: دانشــجویان و اســتادان، احســاس 
داشــتند.  فرآینــد  ایــن  در  را  الزم  مســؤولیت 
ــه  ــا ارائ ــذاری ی ــرر بارگ ــت مق ــر مهل ــف، س تکالی
می شــد و بــرای تمــام تکالیــف، بازخــورد الزم 

می شــد. ارائــه 

   2-درگیــری افــراد و توجــه بــه تفاوت هــا: 
هیــچ فــردی بــرای ارائــه  نظــر خــود مورد تمســخر 
یــا ســرزنش قــرار نمی گرفــت. ایــن حــس در تمــام 
افــراد وجــود داشــت، بــه همیــن دلیــل تمــام افــراد 
ــدون هیــچ واهمــه ای  به راحتــی نظــرات خــود را ب
ــد و خــود را در معــرض ارزشــیابی  اعــام می کردن
قــرار می دادنــد. بــرای مثــال در دوره  سیســتم 
ــف  ــورهای مختل ــراد از کش ــد، اف ــی فنان آموزش
ــوت سیســتم آموزشــی کشــور  ــاط ق ــی نق به راحت
ــس  ــه ح ــد و هیچ گون ــان می کردن ــان را بی خودش
خودبرتربینــی یــا خودکم بینــی تربیتــی نداشــتند.

  3-تأکیــد بــر ارزشــیابی تکوینــی: در 



ــن صفحــه  ــف در ای آموزشــی و انتظــارات و تکالی
ــزاری  ــرای بارگ ــه هایی ب ــد. پوش ــذاری می ش بارگ
تکالیــف دانشــجویان ایجادشــده بــود و تمــام 
بارگــذاری می شــد.  مــودل  بایــد در  تکالیــف 
اکثــر آزمون هــای پایــان دوره هــم به صــورت 

انجام می شــود. الکترونیکــی 

ــه دو  ــی ب ــره ده ــیابی: نم ــرات ارزش   8-نم
صــورت انجــام می شــد: 1- گذرانــده شــده و 
افتــاده یــا 2- نمــره  یــک تــا پنــج. اکثــر دوره هــا 
ــر  ــود و در آخ ــاده ب ــا افت ــده ی ــورت گذران به ص
ــا  دوره اعــام می شــد کــه درس گذرانــده شــده ی
ــی  ــد. در برخ ــام نمی ش ــره ای اع ــچ نم ــه و هی ن
ــا  ــک ت ــره  ی ــر اســاس نم ــم ارزشــیابی ب دروس ه
پنــج بــود و قبــل از دوره مشــخص بــود کــه نحــوه  

ــود. ــد ب ــورت خواه ــه ص ــه چ ــذاری ب نمره گ

همان طــور کــه از تمــام ایــن هشــت عنصــر 
تنهــا  ارزشــیابی  چنیــن  از  هــدف  پیداســت، 
خدمــت بــه یادگیــری بهتــر اســت. حال آن کــه در 
ــی  ــران، تمام ــور ای ــم کش ــگاه های تربیت معل دانش
تکنولــوژی الزم بــرای ایــن نــوع ارزشــیابی هــم از 
ــاختی  ــی و زیرس ــر عمل ــم از نظ ــر نظــری و ه نظ
ــا  ــیابی ب ــن ارزش ــر از ای ــا کم ت ــت؛ ام ــود اس موج
البتــه  بهره می گیریــم.  ویژگی هــا  ایــن  تمــام 
فرهنگیــان  دانشــگاه  در  را  اســتادانی  به نــدرت 
ــا  ــب ب ــیابی را به مرات ــن ارزش ــه چنی ــده ام ک دی
تربیت معلــم  کاس هــای  در  باالتــر  ســطحی 
ــا مــا  خودمــان برگزار می کننــد. تنهــا الزم اســت ت
دانشــجویان و اســتادان، همتــی کنیــم تــا چنیــن 
ارزشــیابی و حتــی بــا ســطحی باالتــر در سیســتم 

ــود. ــرا ش ــران، اج ــم ای تربیت معل

ــر ارزشــیابی  تمــام ایــن دوره هــا تأکیــد فراوانــی ب
ــف  ــؤاالت و تکالی ــواره س ــد و هم ــی می ش تکوین
ــرای ارزشــیابی فرآینــد  متعــددی در طــول دوره ب

یادگیــری دانشــجویان مطالبــه می شــد. 

  4- تأکیــد بــر آزمون هــای عملکــردی: 
در تمــام ایــن دوره هــا، از دانشــجویان انتظــار 
می رفــت تــا در طــول آمــوزش یــا در انتهــای 
دوره، یــک تکلیــف عملکــردی انجــام دهنــد. ایــن 
mini� ــا ــک ی ــای کوچ ــامل مطالعه ه ــف ش  تکالی

نوشــتارهای  یادگیــری،  خاطره هــای   ،study
تأملــی و تولیــد یــک نمونــه ماننــد نوشــتن مقدمــه  

یــک مقالــه در کاس مقاله نویســی می شــد.

ــا  ــی و همت ــا ارزیاب ــر همت ــد ب   5- تأکی
ــده،  ــف ارائه ش ــتر تکالی ــی: در بیش بازخورد ده
ــد  ــا تأکی ــنجش آن ه ــان و س ــرات همتای ــر نظ ب
نحــوه  عملــی  بــرای مثــال، در دوره   می شــد. 
نوشــتن یــا مقاله نویســی علمــی، از افــراد خواســته 
ــد و  ــی کنن ــان را ارزیاب ــته  همتای ــا نوش ــد ت می ش
ــال  ــودل ارس ــه  م ــا صفح ــتاد، ی ــل اس ــه ایمی ب
کننــد. یــا در دوره  اخاق مــداری در آمــوزش، 
گروه هایــی تشکیل شــده بــود کــه دانشــجویان 
ــد و  ــی می کردن ــر را ارزیاب ــای هم دیگ ــد کاره بای
ــری، در  ــد. در دوره  دیگ ــه می دادن ــروه ارائ ــه گ ب

ــاره   ــو درب ــرای گفت  وگ ــودل صفحــه ای ب م
ایجادشــده بود. هم دیگــر  تکالیــف 

  6- تأکیــد بــر پوشــه  کار: در 
قبولــی  تعییــن  یــا  نمره گــذاری 

کارهــای  از  مجموعــه ای  بــه  دوره، 
از آزمــون  دانشــجو توجه می شــد. 

گرفتــه تــا تکالیــف عملکــردی، 
یادگیــری،  خاطره هــای 
تأملــی،  نوشــتارهای 
و  کاســی  ارائــه   نحــوه  
و  ارزیابــی  همتــا  نحــوه  

همتــا بازخورد دهــی در نظــر 
 . فته می شــد گر

از  اســتفاده  بــر  7-تأکیــد    
ابــزار دیجیتــال: در تمــام دوره هــا، 
مدیریــت  ســامانه   در  صفحــه ای 

ــرم  ــا پلت ف ــه ب ــگاه ک ــری دانش یادگی
ــاد  ــرای دوره ایج ــده بود، ب ــودل طراحی ش م

مــواد  جلســات،  ســرفصل ها،  تمــام  می شــد. 

ارزشیابی آموزشی درکشور فنالند: ارزشیابی در خدمت یادگیری
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ســنجش  ســوی  بــه 
ــا ــول و رویه ه ــل: اص اصی

                                                   

دکتر علي نوری 
عضو هیأت علمي دانشگاه مالیر

 و پژوهشکده علوم شناختی

چکیده
ــي،  ــرد تحصیل ــنجش عملک ــگاه س ــروزه جای ام
اهــداف، و چگونگــي آن، یکــي از مهم تریــن 
موضوعــات و چالش زا تریــن مباحــث برنامه ریــزي 
ــرد  ــنجش عملک ــینه س ــت. در پیش ــي اس درس
تحصیلــي، تنوعــي از رویکردهــا وجــود دارد کــه 
ــک  ــر روي ی ــا را ب ــوان آن ه ــي مي ت ــور کل به ط
ــک جهــت پیوســتار،  پیوســتار ترســیم نمود. از ی
ســنجش به عنــوان ابــزاري بــرای تعییــن میــزان 
نظــر  در  یادگیرنــدگان  رفتــار  در  تغییــرات 
گرفته مــي شــود کــه تأکیــد عمــده آن، بــر 
یــادآوري و بازخوانــي اطاعــات از حافظــه اســت. 
ــي  ــا مبان ــب ب ــه ســنجش، اغل ــگاه ب ــوع ن ــن ن ای
رفتارگرایانــه هم خوانــي  رویکردهــاي  نظــري 
ســنجش  پیوســتار،  دیگــر  جهــت  در  دارد. 
به عنــوان ابــزار رشــد یادگیرنــده و معلــم در 
ــاختن  ــاده س ــر آم ــه ب ــود ک ــر گرفته مي ش نظ
ــي  ــاي واقع ــي در دنی ــراي زندگ ــدگان ب یادگیرن
ــه  ــا تکالیفــي شــبیه ب ــارو نمــودن آن هــا ب و روی
ــن  ــد. ای ــد می نمای تکالیــف زندگــي واقعــي تأکی
ــاي  ــا ایده ه ــنجش، ب ــه س ــري ب ــوع جهت گی ن
دارد.  بیشــتري  ســازگاري  ســازنده گرایان، 
ســازنده گرایان بــراي تحقــق آرمان هــاي خــود، 
رویکــردي بــه ســنجش عملکــرد تحصیلــي 
توصیه مي کننــد کــه ســنجش اصیــل بــدان 
ــا اســتفاده از آزمون هــاي  اطــاق مي شــود. آن ه
ــیله  ــا وس ــوان تنه ــخ( را به عن ــته پاس عیني)بس
اطــاع از میــزان یادگیــري یادگیرنــدگان، مــورد 
ــل  ــر و ح ــرورش تفک ــد و پ ــرار مي دهن ــد ق نق
ــري  ــه بهره گی ــوط ب ــوزان را من ــأله دانش آم مس
هم چــون  اصیــل،  ســنجش  رویه هــاي  از 
ــنجي  ــه، خودس ــردي، کارپوش ــاي عملک آزمون ه
در  مي داننــد.  پاســخ  تولیــد  آزمون هــاي  و 
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مجمــوع، ســنجش اصیــل، ســنجش را ابــزاري براي 
شناســایي نقــاط قوت و ضعــف یادگیــري و تدریس 
تفاوت هــاي  بــه  این کــه  تلقي مي کنــد؛ ضمــن 
ــه کار  ــد، زمین ــي نه ــدگان ارج م ــردي یادگیرن ف
گروهــي و یادگیــري مشــارکتي را فراهــم مــي 
ســازد و بــر اســتفاده از روش هــا و رویه هــاي 
فرصت هــاي  و  موقعیت هــا  ایجــاد  و  متفــاوت 
ــراي تعییــن میــزان پیشــرفت عملکــرد  مختلــف ب

یادگیرنــدگان تأکیــد مي کنــد.
عملکــرد  ســنجش  ســنجش،  واژه:  کلیــد 
اصیــل  ســنجش  ســازنده گرایي،  تحصیلــي، 

مقدمه
ــاره  ــي درب ــاوت ارزش ــوان قض ــه عن ــیابي ب ارزش
میــزان مطلوبیــت یــا موفقیــت یــک برنامــه، 
سیاســت، اقــدام بــا فعالیــت، بخشــي جدایي ناپذیــر 
ــت.  ــري و آموزش اس ــزي یادگی ــه برنامه ری از چرخ
ارزشــیابی، محــدود به ســنجش نتایج نیســت، بلکه 
یــک رســانه تربیتــي اســت کــه فرآینــد تدریــس و 
کیفیــت آن چــه کــه تدریــس مي شــود را نیــز بایــد 
ــه طــور مســتمر مــورد ســنجش قرار دهــد؛ زیــرا  ب
ــود  ــس مي ش ــه تدری ــي ک ــت محتوای ــر کیفی اگ
مطلــوب نباشــد، تدریــس خــوب آن بیهــوده اســت. 
ــس  ــد، تدری ــب باش ــوا نامناس ــر محت ــع اگ در واق
بنابرایــن،  ایجاد مي کنــد.  اشــکال  و  ایــراد  آن 
ارزشــیابي فقــط محــدود بــه نتایــج و ابــزاري بــراي 
ــت،  ــوزان نیس ــان و دانش آم ــه معلم ــره دادن ب نم
ــات  ــه موضوع ــت ک ــانه تربیتي اس ــک رس ــه ی بلک
آن، تمــام برنامــه یادگیــري و ســازمان مدرســه را 
ــر،  ــي دیگ ــه بیان ــر، 1998(. ب ــرد )آیزن دربرمي گی
ــه بســته  ــیع اســت ک ــوزه وس ــک ح ــیابي، ی ارزش
ــیابي،  ــورد ارزش ــده م ــوع پدی ــت و موض ــه ماهی ب
ــرد  ــیابي عملک ــد ارزش ــي مانن ــم متنوع ــا مفاهی ب
کارکنــان، ارزشــیابي برنامه آموزشــي و یا ارزشــیابي 
ایــن  توصیف مي شــود.  یادگیرنــدگان  عملکــرد 
نوشــتار بــر ارزشــیابي عملکــرد تحصیلــي متمرکــز 
شــده اســت کــه در منابــع تخصصــي معمــوالً 
تحــت عنــوان »ســنجش پیشــرفت تحصیلــي« 

پرداخته مي شــود. بــدان 
ــه  ــده ک ــي از ســنجش به عمــل آم ــف فراوان  تعاری
از میــان آن هــا بــه تعریفــي کــه گولیکســون2003( 
ــه داده اکتفــا مي شــود. وي معتقــد اســت کــه  ارائ
ــات،  ــع آوري اطاع ــد جم ــي فرآین ــنجش یعن »س
بــه  کمــک  به منظــور  یادگیرنــدگان،  دربــاره 
ــان«  ــد و پیشــرفت آن ــورد رش ــري در م تصمیم گی
)بــه نقــل از ســیف،1384،ص20(. بــر ایــن اســاس، 
ــري تلقــي مــي  ــراي تصمیم گی ــزاري ب ســنجش اب

ــده اســت. شــود کــه هــدف آن رشــد یادگیرن
ــاي  ــر برنامه ه ــن عناص ــي از مهم تری ــن، یک بنابرای
یادگیــري ارزشــیابي اســت کــه هــدف عمــده آن، 
ــه  ــاد ب ــل اعتم ــر و قاب ــات معتب ــع آوري اطاع جم
ــد.  ــدگان مي باش ــای یادگیرن ــد و ارتق ــور رش منظ
مهم تریــن بخــش از ایــن اطاعــات، از طریــق 

دســت  بــه  دانش آمــوزان  عملکــرد  ســنجش 
مي آیــد. از ایــن رو ماهیــت ســنجش، اهــداف 
و چگونگــي آن بایــد متناســب بــا ویژگي هــاي 
خــاص یادگیرنــدگان و مســائل و نیازهــاي زندگــي 

ــان باشــد. ــي آن واقع
ــدگان، اهــداف خاصــي  ســنجش عملکــرد یادگیرن
ــوان  ــداف مي ت ــن اه ــه ای ــد. از جمل را دنبال مي کن
ــوزش،  ــروع آم ــه ش ــن نقط ــخیص و تعیی ــه تش ب
بازخــورد بــه معلــم، بازخــورد بــه دانش آمــوز، 
نمــودن  آگاه  یادگیرنــدگان،  در  انگیــزه  ایجــاد 
والدیــن از عملکــرد یادگیرنــده و عملکــرد مؤسســه 
و  برنامه هــا  مقایســه  و  اندازه گیــري  آموزشــي، 

اشــاره کرد.  محصــوالت 
ــیوه هاي  ــوق، ش ــداف ف ــه اه ــتیابي ب ــراي دس ب
ــي  ــرد تحصیل ــیابي عملک ــراي ارزش ــي ب گوناگون
دانش آمــوزان وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، 
اطاعــات مــورد نیــاز بــراي ســنجش یادگیــري، 
از راه هــاي زیــادي قابــل دســتیابي اســت. از 
پرســش نامه،  آزمــون،  بــه  مي تــوان  جملــه 
ــروژه  ــي، پ ــت وارس ــدي، فهرس ــاس درجه بن مقی
ــگاه،  ــفاهي، کار در آزمایش ــان ش ــي، امتح تحقیق
ــرد  ــاهده عملک ــه و مش ــي، مصاحب ــف درس تکلی
ــاره  ــف اش ــاي مختل ــوزان در موقعیت ه دانش آم
کــرد )ســیف،1384(. بــا ایــن وجــود، در وضعیــت 
دانش آمــوزان  عملکــرد  در ســنجش  کنونــي، 
ــود  ــتفاده مي ش ــون اس ــده از آزم ــور عم ــه ط ب
کــه معمول تریــن آن هــا، آزمون هــاي قلــم- 
ــت و در  ــتاري اس ــاي نوش ــا آزمون ه ــذي ی کاغ
ــخ(-  ــته پاس ــاي عیني)بس ــا، آزمون ه ــن آن ه بی
کــه  کاســتي هایي  و  محدودیت هــا  علي رغــم 

ــد. ــدا نموده ان ــده اي پی ــهرت عم ــد -ش دارن
اصول سنجش اصیل 

جملــه  از  بــزرگ  تربیت شناســان  از  بســیاري 
ــه در  ــد ک ــر معتقدن ــوارد گاردن ــر و ه ــوت آیزن الی
ارزشــیابي از آموخته هــاي دانش آمــوزان، بایــد 

و  قلــم  آزمون هــاي  از  اســتفاده 
ــیله  ــا وس ــوان تنه ــه عن ــذي ب کاغ
ارائــه آن چــه آموختــه شده اســت، 
کنــار گذاشــت و اســتفاده از روش ها، 
رســانه ها و ابزارهــاي مختلــف- از 
جملــه اجــراي نمایــش، نمایــش 
ــاه،  ــتان کوت ــک داس ــق ی ــم، خل فیل
ــه  ــعر و ارائ ــه ش ــک قطع ــرودن ی س
ســمینارهاي فــردي و گروهــي- را 
و  انعطــاف  ایجــاد  مجــاز شــمرد. 
پذیــرش کثــرت در زمینــه ارزشــیابي 
دانش آمــوزان،  آموخته هــاي  از 
بــا  تــوأم  و  مثبــت  پاســخي 
فــردي  تفاوت هــاي  بــه  احتــرام 
گوناگــون  ابعــاد  در  دانش آمــوزان 
 .)1381 محمــدي،  )مهــر  اســت 
ــرد،  ــنجش عملک ــر، س ــن منظ از ای
ابــزاري اســت کــه مي تــوان از طریــق 

ــد در  ــا بتوانن ــاخت ت ــادر س ــدگان را ق آن یادگیرن
ــو  ــه نح ــي، ب ــي واقع ــائل زندگ ــا مس ــي ب رویاروی
شایســته اي عمل کننــد و در رشــد خــود و جامعــه 
نقــش عمــده اي ایفــا نماینــد. در پــي دســتیابي بــه 
ایــن اهــدف، ضــرورت دارد کــه رویه هــاي ســنجش 
از عملکــرد یادگیرنــدگان بــا چنیــن اهدافــي 
بنابرایــن  داشته باشــد.  هم خوانــي  و  هم ســویي 
مــي تــوان گفــت کــه یکــی از مناســبت ترین 
ــان، ســنجش  ــري آن ــا در ســنجش یادگی رویکرده
اصیــل یــا ســنجش واقعــي اســت. ســنجش اصیــل، 
ــا  ــوزان را ب ــه دانش آم ــي از ســنجش اســت ک نوع
منعکس کننــده  کــه  موقعیت هایــي  و  مســائل 
ایــن  مواجه مي ســازد.  اســت،  واقعــي  زندگــي 
و  ترغیــب  را  دانش آمــوزان  ســنجش،  نــوع 
ــق  ــه، تلفی ــد اندیش ــا در تولی ــد ت ــویق مي کن تش
ــش، و حــل مســائل زندگــي واقعــي مشــارکت  دان
ــر ایــن  ــد،1991 (. چــون فــرض ب نماینــد )آرچبال
اســت کــه یادگیري هــاي زندگــي مدرســه اي، 
یادگیرنــدگان  واقعــي  زندگــي  درد  بــه  بایــد 
ــر  ــي ب ــل، مبتن ــنجش اصی ــف س ــورد، تکالی بخ
دانش آمــوزان  زندگــي  واقعــي  موقعیت هــاي 
بــا  ســنجش،  از  برداشــت  نــوع  ایــن  اســت. 
مفروضه هــای ســازنده گرایي، ســازگاري زیــادي 
در  تغییــرات  را  یادگیــري  ســازنده گرایان،  دارد. 
ــن  ــد. ای ــوزان مي دانن ــناختي دانش آم ــاخت ش س
بــدان معناســت کــه در نتیجــه، یادگیــري دانــش و 
مهارت هــاي قبلــي یادگیرنــدگان تغییر مي کنــد 
ــا طــرح واره شــناختي  و ایــن تغییــر، در ســاخت ی
ســنجش  از  اســتفاده  بــا  تبلور مي یابــد.  آنــان 
ــوزان،  ــري دانش آم ــاره یادگی ــوان درب ــل مي ت اصی
ــري  ــازنده گرایان از یادگی ــوم س ــا مفه ــق ب منطب
ــاي  ــل، داراي ویژگي ه ــنجش اصی ــرد. س قضاوت ک
ــه  ــا اندیش ــی ب ــه نوع ــه ب ــه هم ــت ک ــل اس ذی

حمایت می شــوند:  ســازنده گرایی 
الــف- ســنجش بایــد معطــوف بــه وظایــف و 



نشریه داخلی دانشگاه فرهنگیان
شماره سوم
1396 خرداد   9

به سوی سنجش اصیل: اصول و رویه ها
ــوزان  ــي رود دانش آم ــه انتظار م ــد ک ــي باش تکالیف
در خــارج از مدرســه و در شــرایط واقعــي زندگــي 
و  وظایــف  بــه  محــدود  نبایــد  و  انجام دهنــد 

ــود.  ــه اي ش ــف مدرس تکالی
ب- ســنجش بایــد به گونــه اي باشــد کــه بــه 
دانش آمــوزان  توســط  مســأله  حــل  چگونگــي 
ــه  ــت ک ــي اس ــن در حال ــد؛ ای ــته باش ــه داش توج
آزمون هــاي چندگزینــه اي و کوتاه پاســخ، فقــط 
جــواب مســأله را بــه دانش آمــوزان مي آموزنــد 
راه  در  دانش آمــوزان  درگیرکــردن  بــه  قــادر  و 

حل هــاي مســأله نیســتند.
 

برقرارکــردن  بــر  مبتنــي  بایــد  ســنجش  ج- 
ارتبــاط بیــن مفاهیــم و مطالــب باشــد و موجبــات 

فراهم ســازد. را  معنــي دار  یادگیــري 
ــردي  ــراي ف ــه اج ــدود ب ــد مح ــنجش نبای د- س
ــي را  ــش گروه ــاش و کوش ــد ت ــه بای ــود، بلک ش

نیــز ارزشــمند تلقي کنــد. 
هـــ - ســنجش بایــد امــکان تنــوع پاســخ هاي 
ــخگویي  ــراي پاس ــدد ب ــاي متع ــح و راه حل ه صحی
ــوزان را از  ــازد و دانش آم ــم س ــأله را فراه ــه مس ب
ــک راه حــل و  ــا ی ــراي حــل مســائل تنه ــه ب این ک

ــد.  ــدارد، آگاه کن ــود ن ــي وج ــک پاســخ قطع ی
و- ســنجش بایــد مبتنــي بــر آن چــه کــه در کاس 
ــه  ــدود ب ــه مح ــا ن ــد ام ــده باش ــس ش درس تدری
آن، زیــرا دانش آمــوزان چیزهــاي دیگــري هــم 

 . نــد د مي گیر یا
در  را  یک پارچــه  کل  یــک  بایــد  ســنجش  ز- 
ــه  ــبت ب ــوزان را نس ــد و دانش آم ــر داشته باش نظ
کل موضــوع در معنــاي ســاختارمند برانگیزانــد 

)آیزنــر،1994(. 
مي کننــد  اظهــار   )1999( براکــس  و  براکــس 
ــب  ــري، اغل ــد یادگی ــق مانن ــیابي موث ــه ارزش ک
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــي و ب ــاي طبیع در موقعیت ه
ــف  ــا مســائل و تکالی ــوز ب ــه دانش آم ــن مواجه حی
انجام مي گیــرد. ارزشــیابي در ضمــن تدریــس و 
تعامــات معلم/دانش آمــوز و تعامــات دانش آمــوز/
ــه  ــازات این گون ــرد. از امتی دانش آمــوز صورت مي گی

ــه: ــت ک ــیابي آن اس ارزش
الــف- در ارزشــیابي یادگیــري نیــز در جریــان 
ــون- ــنتي آزم ــوي س ــه در الگ ــت؛ در حالي ک اس
ــیابي  ــن ارزش ــري( در حی ــون )یادگی تدریس-آزم

. د قطع مي شــو
ب- در جریــان ارزشــیابي، دانش آمــوز، دانــش 
ــه کار  ــد ب ــاي جدی ــود را در موقعیت ه ــین خ پیش
مي گیــرد و در ایــن صــورت، معلــم مي توانــد 
ــپرده  ــر س ــط به خاط ــوز فق ــه دانش آم ــه راک آن چ
از آن چــه کــه در او درونــي شــده متمایز کنــد )بــه 

ــدي، 1387(. ــل از مهرمحم نق
ــر هــم معلمــان را از تأکیــد بیــش از  هــوارد گاردن
ــر  ــوم نظی ــري مرس ــاي اندازه گی ــر ابزاره ــدازه ب ان
آزمون هــاي چندگزینــه اي و یــا کوتــاه پاســخ - کــه 

ــي  ــر توانایي هــاي کام ــي ب ــه طــور عمــده مبتن ب
- منطقــي شــاگردان هســتند – برحذر مــي دارد 
و توصیه مي کنــد کــه در هــر درس، شــاگردان 
محیــط  در  اســت  قــرار  شــاگرد  چنان کــه  را 
بیازمایــد  اســتفاده کند،  درس  آن  از  واقعــي 
ــه طــور مکــرر عنــوان  )امیــر تیمــوري1383(. او ب
ــا  ــده، تنه ــاي استانداردش ــه آزمون ه ــت ک کرده اس
ــیع  ــف وس ــي از طی ــش کوچک ــیابي بخ ــه ارزش ب
ــترانگ،  ــد )آرمس ــي پردازن ــراد م ــاي اف توانایي ه
کــه  اســت  معتقــد  وي  رو  ایــن  از   .)1387
چندگانــه  هوش هــاي  ســنجش  روش  بهتریــن 
به کارگیــري  نحــوه  مشــاهده  دانش آمــوزان، 
مقــوالت  از  یــک  هــر  نمادیــن  سیســتم هاي 
مشــاهده  اســت.  آنــان  وســیله  بــه  هوشــي 
ــه  ــیا ب ــاختن اش ــا س ــأله ی ــل مس ــي ح چگونگ
ــي  ــابه زندگ ــي مش ــوزان، در بافت ــیله دانش آم وس
واقعــي، تصویــر بســیار روشــني از توانایي هــاي 
ــده  ــب آموخته ش ــدوده مطال ــوز را در مح دانش آم

)همــان(.  عرضه مي کنــد  مدرســه  در 
ــیابي  ــل، ارزش ــنجش اصی ــا، در س ــر این ه عاوه ب
ــه پرســش هایي گــردد کــه تفکــر  بایــد معطــوف ب
برانگیــز باشــد. بــر مبنــاي چنیــن رویکــردي 
بــه ســنجش، از دانش آمــوزان انتظــار مــي رود 
ــؤال  ــخ س ــت، پاس ــخ درس ــخیص پاس ــاي تش به ج
ــکان داده  ــا ام ــه آن ه ــب، ب ــازند. بدین ترتی را بس
ــي  ــأله، چگونگ ــا مس ــورد ب ــه در برخ ــود ک مي ش
قــدرت اســتدالل خــود را ظاهــر ســازند. بــه همیــن 
خاطــر، بهتــر آن اســت کــه ضمــن کســب آگاهي از 
دانســته ها و آموخته هــاي دانش آمــوزان )جنبــه 
ــان  ــلبي آن ــاي س ــیابي(، از آموخته ه ــي ارزش ایجاب
یعنــي آن چــه را کــه فهمیده انــد نمــي داننــد نیــز، 
پرســش شــود. بدیــن ترتیــب هــم اهمیــت موضــوع 
ــم  ــم معل ــده و ه ــن ش ــوزان روش ــر دانش آم از نظ
درمي یابــد در ســوق دادن دانش آمــوزان بــه مســیر 
ــق بوده اســت  ــدازه موف ــا چــه ان ــا، ت ــري پوی یادگی
)مهــر محمــدي، 1387(. برایــن اســاس، در پایــان 
دوره آمــوزش، میــزان محفوظــات و معلومــات 
ــي  ــه توانای ــوزان ارزشــیابي نمي شــود، بلک دانش آم
دانش آمــوز در اقامــه اســتدالل و برهــان در کل 
ــرار دارد.  ــیابي ق ــز ارزش ــوزش، در مرک ــد آم فرآین
معلومــات،  و  محفوظــات  پــس دادن  بنابرایــن، 
دلیلــي بــر ایــن نیســت کــه دانش آمــوزان از لحــاظ 
ــه  ــه ک ــه آن چ ــد، بلک ــوده ان ــد نم ــناختي رش ش
ــا و  ــا توانایی ه ــه آن ه ــت ک ــن اس ــت دارد ای اهمی
ــا  ــه زمینه ه ــر و اســتدالل در هم ــاي تفک مهارت ه
را کســب کنند. بــه همیــن خاطــر، در ارزشــیابي از 
ــه  ــه چ ــان ب ــه آن ــت ک ــد دریاف ــوزان، بای دانش آم
ــد  ــدا کرده ان ــا دســت پی ــن توانایی ه ــه ای ــزان ب می
و به دنبــال آن ســعي در بهبــود آمــوزش داشــت تــا 
ــد. ــه نحــو شایســته تحقــق پیدا کن ــن اهــداف ب ای

نکتــه دیگــري کــه بایــد بــه آن توجــه داشته باشــیم 
ایــن اســت کــه در ارزشــیابي از آموخته هــاي 
دانش آمــوزان، بایــد نتایــج یادگیــري را مــورد 

ــر، از واژه  ــن خاط ــه ای ــرار داد. ب ــنجش ق س
نتایــج بــه جــاي اهــداف اســتفاده شده اســت 
اهــداف قصــد  بــر  کــه دانش آمــوزان، عــاوه 
فرا مي گیرنــد.  هــم  را  دیگــري  شــده،چیزهاي 
ــه  ــا آن چ ــوزان تنه ــن تر، دانش آم ــان روش ــه بی ب
آن هــا  بلکــه  نمي گیرنــد،  یــاد  را  قصدشــده 
چیزهــاي دیگــري را نیــز یــاد مي گیرنــد کــه 
ــا  ــق آن ه ــوا و عای ــن محت ــه بی ــته از رابط برخاس
ــد  ــج، بای ــن نتای ــیابي ای ــور ارزش ــه منظ ــت. ب اس
ــخ  ــه اي، بازپاس ــورت مصاحب ــه ص ــیابي ها ب ارزش
و پــروژه اي باشــند تــا یادگیري هــاي انفــرادي 
)آیزنــر،1994(.  پیدا کنــد  نمــود  دانش آمــوزان 
ــي  ــن اصل ــد، مهم تری ــه ش ــه گفت ــر آن چ عاوه  ب
کــه در ســنجش پیشــرفت تحصیلــي یادگیرنــدگان 
گرفته شــود،  نظــر  در  بایــد  دوره اي  هــر  در 
در  دانش آمــوزان  فــردي  تفاوت هــاي  لحــاظ 
ــم  ــان اســت. اگــر مــا بپذیری ســنجش عملکــرد آن
و  هســتند  متنــوع  دانســتن  شــیوه هاي  کــه 
انــواع  همــه  از  کــه  حق دارنــد  یادگیرنــدگان 
ــم  ــر بپذیری ــد؛ اگ ــره ببرن ــتن به ــیوه هاي دانس ش
کــه ســواد فقــط محــدود بــه آن چــه کــه از طریــق 
زبــان ادا مي شــود نیســت، بلکــه رقــص، موســیقي 
و هنرهــاي دیــداري هــم زبان هایــي هســتند 
ــي  ــن و معن ــرورش ذه ــاخت و پ ــب س ــه موج ک
ــه  ــه هم ــم ک ــر بپذیری ــود)آیزنر،1999( و اگ مي ش
انســان ها، حداقــل دارای هشــت نــوع هــوش مجــزا 
ــي  ــب هوش ــا از ترکی ــک از آن ه ــر  ی ــتند و ه هس
ــر،2003(،  ــردي برخوردارند)گاردن ــه ف ــر ب منحص
تصمیم گیــري  کــه  بپذیریــم  اگــر  بــاز  و 
یادگیــري  دربــاره چگونگــي ســنجش میــزان 
ــر  ــوه تفک ــر نح ــق ب ــری عمی ــوزان، تأثی دانش آم
و چگونگــي یادگیــري آنــان دارد، هرگــز نمــي 
ــان و  ــنجش یکس ــک س ــه ی ــم ک ــم بپذیری توانی
دانش آمــوزان،  یادگیــري  میــزان  از  یکنواخــت 
عدالــت تربیتــي را برقــرار مي کنــد و موجــب 
ــواد  ــوش و س ــه ه ــکال چندگان ــد اش ــاد و رش ایج



ــوزان  ــه دانش آم ــل مقایس ــن اص ــود. بنابرای مي ش
ــي در  ــت تربیت ــق عدال ــر، موجــب تحق ــا یکدیگ ب
کاس درس نمــي شــود و بــه همیــن خاطــر بایــد 
ــي و  ــوابق قبل ــه س ــه ب ــا توج ــوزان را ب دانش آم
ــرادي  ــورت انف ــه ص ــان ب ــاي آن ــزان توانایی ه می

ــرار داد. ــیابي ق ــورد ارزش م

رویه هاي سنجش اصیل
ــازنده گرایي  ــه س ــن نظری ــام روش ــوع، پی در مجم
آموخته هــاي  ســنجش  در  کــه  اســت  ایــن 
اســتفاده  شــیوه هایي  از  بایــد  دانش آمــوزان 
کــرد کــه ســنجش اصیــل را امکان پذیر ســازد. 
نمونه هایــي از فنــون ســنجش اصیــل عبارتنــد از: 
ســنجش عملکــردي ، کار پوشــه، و خــود ســنجي.

ــوز را در  ــم، دانش آم ــردي، معل ــنجش عملک در س
بســیاري از موقعیت هــا در کاس درس و اغلــب 
در خــارج از کاس درس مــورد ســنجش قــرار 
مي دهــد و نــه تنهــا فعالیت هــاي دانش آمــوز 
ــیوه  ــه ش ــه، بلک ــورد مطالع ــوع م ــورد موض در م
درگیــري  ماهیــت  دانش آمــوز،  پاســخ دهي 
ــد،  ــي پرس ــه م ــش هایي ک ــوع پرس ــوز، ن دانش آم
ــل و  ــه تأم ــردن، ب ــه خطرک ــتیاق او ب ــزان اش می
ــرار مي دهــد و  ــورد بررســي ق ــز م مشــارکت را نی
بنابرایــن، تصویــري کــه معلــم از میــزان یادگیــري 
ــل  ــري کام ــد تصوی ــي کن ــت م ــوز دریاف دانش آم
شــکل  ماه هــا  و  هفته هــا  طــول  در  و  اســت 
ــا  ــد ب ــر، 2002(. معلمــان مي توانن ــرد )آیزن مي گی
اســتفاده از اشــکال مختلــف ســنجش عملکــردي 
از جملــه آزمــون کتبــي عملکــردي، آزمــون 
موقعیت هــاي  در  عملکــرد  انجــام  شناســایي، 
ــا  ــم فرآینده ــه کار، ه ــده و نمون ــازي ش شبیه س
و هــم فراورده هــاي یادگیــري یادگیرنــدگان را 

به طــور مســتقیم مــورد ســنجش قرار دهنــد.
اســتفاده از کارپوشــه، یــک روش بســیار مناســب 
پیشــرفت  ارزشــیابي  در  دیگــر  کاربــردي  و 
فرصــت  کارپوشــه،  اســت.  یادگیرنــدگان 
ــق  به کارگیــري اشــکال متعــدد ســنجش از طری
ــد  ــم مي کن ــا را فراه ــوع از فعالیت ه ــواع متن ان

ــد)  ــي ده ــاب م ــازه انتخ ــده اج ــه یادگیرن و ب
لوســتیک و بارتــون، 2001 ، بــه نقــل از گرانــت، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن، کار پوش ــر ای 2002 (. عاوه ب
ــر، در  ــاي فراگی ــل از فعالیت ه ــه اي کام مجموع
ــوزان  ــن، دانش آم ــي معی ــک دوره زمان ــول ی ط
ــوزش  ــول دوره آم ــت در ط ــه فعالی ــویق ب را تش

مي کنــد. 
اســت  فنــون عمــده اي  از  نیــز  خودســنجي 
را  دانش آمــوزان  مي تــوان  آن  طریــق  از  کــه 
بــه مشــارکت در فرآینــد ارزشــیابي از خــود 
فراخوانــد. اســتفاده از ایــن روش در ســنجش 
ــاط  ــناخت نق ــه ش ــدگان را ب ــري، یادگیرن یادگی
ــه  ــازد و زمین ــي س ــف خــود آگاه م ــوت و ضع ق

بازخــورد شــخصي را فراهــم مي ســازد.
روش هــاي گــردآوري اطاعــات در ســنجش 
آزمون هــاي  نمي توانــد  هــم  اصیــل 
هم چــون  روش هایــي  باشــد.  چندگزینــه اي 
ــد پاســخ  ــاي تولی ــه، مشــاهده، و روش ه مصاحب
روش هایــي کــه یادگیرنــده را وادار مي کنــد 
ــراي مســائل مطــرح شــده، پاســخ بســازد(  ــا ب ت

مي شــود. اســتفاده 

جمع بندي و نتیجه گیري
در مجمــوع مي تــوان گفــت کــه بــه خاطــر 
امتیــازات و قابلیت هــاي ســنجش اصیــل بــه 
ســنجش پیشــرفت تحصیلــي دانش آمــوزان، بایــد 
ــتفاده از  ــرد و اس ــن رویک ــري از ای ــه بهره گی زمین
آن در عرصــه عمــل را فراهــم ســاخت. بــه همیــن 
منظــور، در پایــان ایــن نوشــتار، مجموعــه اي 
از توصیه هــا ارائــه شده اســت کــه مــي توانــد 
یــک چارچــوب راهنمــا در جهــت کمــک بــه 
و  آموزشــي  طراحــان  درســي،  برنامه ریــزان 
به کارگیــري  خواهــان  کــه  باشــد  معلمانــي 
ــرد  ــنجش عملک ــل در س ــنجش اصی ــرد س رویک

یادگیرنــدگان هســتند:
-در نظــر گرفتــن ســنجش فراتــر از محــدوده 
مدرســه و ارتبــاط دادن زندگــي مدرســه بــا 
زندگــي خــارج از آن بــه منظــور انتقــال مناســب 

یادگیــري 
طراحــي  و  دانش آمــوزان  مقایســه  -کاهــش 
بــه  دیگــران  بــا  هم یــاري  کــه  فرصت هایــي 
ــودن«  ــوز ب ــوم »دانش آم ــي از مفه ــوان بخش عن

ــد ــرح باش مط
ــب دانش آمــوزان  ــر طــرح ســؤال از جان -تأکیــد ب
بــراي طــرح  تــدارک فرصت هــاي مناســب  و 

ــوب  ــؤاالت مطل س
ــراي دانش آمــوزان  ــي ب -فراهــم کــردن فرصت های
کــه بتواننــد از اشــکال مختلــف بازنمایــي اطاعات 
ــه  ــائلي ک ــر روي مس ــد، ب ــتفاده کنن ــش اس و دان
بــراي آن هــا مهــم اســت، بــا همدیگــر کار کننــد، 
ــند  ــته باش ــارکت داش ــاي کاس مش در فعالیت ه
و در ارزشــیابي از پیشــرفت خــود دخیــل باشــند

- اســتفاده از ارزشــیابي هاي مســتمر و دائمــي 
و  توانایي هــا  از  کاملــي  منظــور شــناخت  بــه 

دانش آمــوزان ضعف هــاي 
 -تأکیــد ســنجش در جهــت کمــک بــه شــاگرد و 

برانگیختــن اســتدالل و تفکــر او
ــخ  ــاز پاس ــؤاالت ب ــه س ــوف ب ــنجش، معط  -س
ــرات  ــه نظ ــد آزادان ــوزان بتوانن ــا دانش آم ــد ت باش

ــد. ــه دهن ــود را ارائ خ
تفاوت هــاي  دانش آمــوزان،  از  ارزشــیابي  -در   
ــر  ــد نظ ــف م ــاي مختل ــان از جنبه ه ــردي آن ف

ــرد.  ــرار گی ق
ــر  ــاوه ب ــد ع ــدگان بای ــیابي از یادگیرن -در ارزش
فرآیندهــاي شــناختي و دانشــي، عائــق، عواطــف، 
نیــز  را  نگرش هــا و مهارت هــاي دانش آمــوزان 

ــرار داد.  ــورد ســنجش ق م
ــکال  ــدگان، از اش ــرد یادگیرن ــنجش عملک -در س
ــتفاده  ــنجش اس ــد س ــوع و مفی ــیوه هاي متن و ش

شــود.
ضمــن  امتحانــات،  و  ارزشــیابي ها  -در 
آموخته هــاي  و  دانســته ها  از  آگاهــي  کســب 
از  ارزشــیابي(  ایجابــي  )جنبــه  دانش آمــوزان 
ــه  ــه را ک ــي آن چ ــان یعن ــلبي آن ــاي س آموخته ه
فهمیده انــد نمــي داننــد نیــز پرســش شــود.
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مدرســه حیوانات )داستانی مرتبط با ارزشیابی 
آموزشی(

 Songs of( برگرفتــه از کتــاب نغمــه عشــق یــک آمــوزگار
)teacher love

یکــی بــود یکــی نبود. یــک روز حیوانــات بــه خودشــان گفتنــد بایــد 
ــرای خودشــان درســت  ــدی ب ــای جدی ــد کارســتان و دنی کاری کنن

ــد. کننــد و مدرســه ای را راه بیندازن

ــاال رفتــن،   ــدن،  ب  آن هــا یــک برنامــه درســی عملــی شــامل دوی

شــنا کــردن و پــرواز کــردن آمــاده کردنــد و چــون اداره 
ــود،  ــان تر ب ــی آس ــخص خیل ــی مش ــه درس ــک برنام ــا ی ــه ب مدرس
همــه حیوانــات ناچــار بودنــد همــه دروس را بگذراننــد. مرغابــی در 
ــی اش  ــر از مرب ــش بســیار بهت ــارت داشــت و وضعیت شــنا کردن مه
بــود،  امــا در پــرواز، نمــره ناپلئونــی )کم تریــن نمــره قبولــی(  آورد 
و در دویــدن تجدیــد شــد و چــون در دویــدن خــوب نبــود،  ناچــار 

ــد. ــدن تمرین کن ــد و دوی ــه بمان ــی در مدرس ــس از تعطیل ــد پ ش

ــی، حســابی  ــه پاهــای مرغاب ــرد ک ــدر ادامه پیدا ک ــه، آن ق ــن قضی ای
زخمــی شــد و در شــنا نمــره متوســط آورد،  امــا مدرســه  این جوری 
ــن  ــد و در ای ــول دارن ــم قب ــط را ه ــره متوس ــه در آن نم ــت ک اس
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ــی نگــران و مضطــرب  مــورد هیچ کــس جــز خــود مرغاب
نشــد.

ــی از  ــره اول کاس را آورد ول ــدن، نم ــوش در دوی خرگ
ــدت  ــت به ش ــی نداش ــردن او تعریف ــنا ک ــه ش ــا ک آنج
ــه اش را از دســت داد. ــده و روحی ــوب ش افســرده و معی

ــی  ــی نداشــت،  ول ــن ســنجاب از درخــت حرف ــاال رفت ب
ــد،   ــرخوردگی ش ــار س ــوری دچ ــرواز، بدج در کاس پ
از  باال رفتــن  به جــای  او خواســته بود  از  چــون معلــم 
ــرای دروســی  ــرد.  ب ــاالی درخــت پایین بپ درخــت،  از ب
کــه ضعیــف بــود معلــم خصوصــی گرفــت و نمــره اش در 

ــدن "ب" شــد. ــن "ج" و در دوی ــاال رفت ب

ــد  ــداً نمی ش ــود و اب ــری ب ــاگرد پردردس ــاب، ش ــا عق ام
ــاال  ــادش داد. در کاس ب ــاط ی ــب و انضب ــم و ترتی نظ
ــه  ــر از هم ــت و زودت ــر گذاش ــت س ــه را پش ــن، هم رفت
بــاالی درخــت رفت، ولــی در ایــن درس هــم مثــل 
ســایر مــوارد زندگــی،  از شــیوه خــودش اســتفاده 

می کــرد و کاری بــه تعالیــم معلمــان نداشــت.

ــرود و کمــی هــم پرواز کنــد،   ــاال ب ــی خــوب شــنا کنــد و پاییــن و ب آخــر ســال کــه شــد، یــک مارماهــی غیرعــادی کــه می توانســت خیل
ــد. ــل ش ــره کاس را آورد و فارغ التحصی ــن نم باالتری

ــا  ــته بودند. آن ه ــب زدن را نگذاش ــدن و نق ــه، درس های کن ــی مدرس ــه درس ــون در برنام ــوند، چ ــه 2 ش ــتند وارد مدرس ــگ ها نتوانس  س
ــتند  ــکلی داش ــن مش ــه چنی ــی ک ــه حیوانات ــا بقی ــم ب ــد ه ــرود و بع ــان ن ــا یادش ــن درس ه ــا ای ــتند ت ــن گذاش ــش گورک ــان را پی بچه هایش

ــد. ــی باز کردن ــه خصوص مدرس

از  ارزیابــی می توانــد ســطوحی  هــر موقعیــت 
ــرد  ــرای ف ــراب را ب ــی و اضط ــی، برانگیختگ نگران
به وجــود بیــاورد و برخــی از عوامــل مثــل تجــارب 
ــاوری،  قبلــی موفقیــت و شکســت، میــزان خــود ب
وضعیــت جســمانی و ســطح برانگیختگــی و عوامــل 
بســیار دیگــری می تواننــد تشــدیدکننده ایــن 
وضعیــت باشــند. در ابتــدا، اضطــراب امتحــان را بــا 
تأکیــد بــر ویژگی هــای بــارز آن مــورد بحــث قــرار 
ــان  ــراب امتح ــار اضط ــه دچ ــردی ک ــم. ف می ده
عصبــی  چــون  حالت هایــی  دارای  می شــود، 
بــودن، بی قــراری، احســاس خســتگی و ســرگیجه، 
تکــرر ادرار، افزایــش ضربــان قلــب، بی حالــی، 

ــی،  ــدن، بی خواب ــرزش ب ــق، ل ــس، تعری ــی نف تنگ
دلهــره، ســردرد و بی اشــتهایی می شــود. ایــن 
ــان  ــراب امتح ــمانی اضط ــد جس ــامل بع ــوارد ش م
ــد  ــوان بع ــم تحــت عن ــد دیگــری داری اســت و بع
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــان؛ ب ــراب امتح ــی اضط ذهن
ــغولی هایی  ــی و دل مش ــورات منف ــار تص ــرد دچ ف

ــال  ــان امس ــر در امتح ــه اگ ــرای نمون ــود، ب می ش
قبــول نشــوم تمــام اعتبــارم را از دســت می دهــم، 
کاش از اول ســال درس می خوانــدم، مــن یــک 
ــام  ــه تم ــد نیســتم ب ــی هســتم، بل بدشــانس واقع
ــن نمــره  ــن کم تری ــه یقی ســؤال ها پاســخ دهــم، ب
ــه  ــا فاجع ــرد ب ــوارد ف ــن م ــرم و ... . در ای را می گی
بزرگ نمایــی  ذهنــی  خطــر  و  ذهنــی  ســازی 
خــودش  بــرای  را  خــود  تــاش  عــدم  کــه 
ــی  ــه تمام ــی ک ــک نمای ــد و کوچ ــزرگ می کن ب
ــرده را  ــدن ک ــرف درس خوان ــه ص ــی ک فرصت های
بی اهمیــت جلوه می دهــد، مواجــه اســت و بــا 
ــد  ــا بای ــه ی ــچ ک ــا هی ــه ی ــناختی هم ــای ش خط
نمــره 20 بگیــرم یــا اگــر کم تــر از 20 بگیــرم 
ــودآگاه  ــتم، ناخ ــت خورده هس ــی شکس ــس آدم پ
ــناختی  ــای ش ــوی خطاه ــودش را به س ــن خ ذه
پیــش می بــرد و زمینــه را بــرای افزایــش اضطــراب 

ــی آورد. ــم م فراه

ــل  ــان دخی ــراب امتح ــه در اضط ــری ک ــد دیگ بع
ــورد،  ــن م ــت. ای ــناختی اس ــد روان ش ــت، بع اس
اطاعــات  پــردازش  آنــی کــه در  فرآیندهــای 
و  در بر می گیــرد  را  باشــد  مؤثــر  می توانــد 
ناتوانــی در یــادآوری و  شــامل عــدم تمرکــز، 
ــب و  ــف مطال ــات، تحری ــپاری اطاع ــی یادس حت
جایگزین کــردن اطاعــات می شــود. در زمینــه 
ــی  ــرد کلمات ــت ف ــن اس ــب، ممک ــف مطال تحری

پیشگیری و مدیریت اضطراب آزمون در آموزش عالی

پیشگیری و مدیریت 
اضطراب آزمون در 

آموزش عالی
دکتر صغری ابراهیمی قوام

عضــو هیــأت علمــی و دانشــیار گــروه 
روانشناســی تربیتــی

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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ــری  ــو دیگ ــه نح ــه ب ــن ک ــا ای ــدازد ی ــا بین ــؤال ها ج ــدن س ــگام خوان را هن
یونــگ را آیزنــگ ببینــد و دچــار حتــی خطــای تشــخیص کلمــات بشــود. از 
طــرف دیگــر، زمانــی کــه بعــد روان شــناختی اضطــراب امتحــان کــه پــردازش 
اطاعــات اســت مــورد توجــه قــرار می گیــرد، ماحظــه می کنیــم فــرد 
ــرد،  ــده بگی ــرده و نادی ــف ک ــذف و تحری ــات را ح ــت اطاع ــا ممکن اس نه تنه
ــد؛  ــات بزن ــردن اطاع ــه جایگزین ک ــت ب ــودش دس ــت خ ــن اس ــه ممک بلک
ــوع پاســخی کــه  ــی ن ــده باشــد ول ــرد مطلــب را خوان یعنــی ممکــن اســت ف
ــا  ــه م ــی ک ــن رو زمان ــوان نباشــد؛ ازای ــب هم خ ــا مطل ــد ب در امتحــان می ده
در آمــوزش عالــی، بــه مبحــث امتحــان می پردازیــم، بایــد نکاتــی را در نظــر 
ــی و  ــناختی، ذهن ــاد روان ش ــامل ابع ــد ش ــکات می توان ــن ن ــیم. ای داشته باش
جســمانی باشــد؛ بدیــن معنــی کــه اگــر مــا بــرای دانشــجویان خــود در زمانــی 
کــه در حــال انجــام امتحــان هســتند، برنامه ریــزی مناســبی در بــاب تغذیــه 
داشته باشــیم و نــوع تغذیــه ای کــه در زمــان امتحــان بــه خوابگاه هــا مــی رود، 
بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه بــرای آن هــا زمینه ســاز بهبــود شــرایط ناشــی 
ــی  ــواب کاف ــد. خ ــده باش ــد کمک کنن ــد، می توان ــا باش ــی آن ه از برانگیختگ
ــی  ــت عملیات ــوز، در جه ــه دانش آم ــه ب ــی آرام ک ــتن فضای و در اختیار داش
ــت  ــی اس ــای مهم ــی از جنبه ه ــد، یک ــک می کن ــزی اش کم ــردن برنامه ری ک
ــه  ــی درزمین ــی و دلواپس ــراب، نگران ــطح اضط ــش س ــد در کاه ــه می توان ک

تأثیرگذار باشــد. امتحــان 

جنبــه دیگــری کــه می توانــد در آمــوزش عالــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن 
اســت کــه بایــد از همــان ابتــدا، اســاتید محتــرم ســعی در بیــان انتظــارات و 
ــرا  ــوزان داشــته باشــند؛ زی ــرای دانش آم ــه نمونه ســؤال هایی از امتحــان ب ارائ
ــودن  ــا مشــخص ب ــوع ســؤال های اســتاد وجــود دارد، ی ــه ن ابهامی کــه در ارائ
ســطح انتظــارات اســتاد کــه آیــا ســطح انتظــار فقــط بــه یادســپاری مطالــب 
ــد  ــا تفســیر اســت، می توان ــه اســتنباط هســت ی ــن ک ــا ای ارائه شــده اســت ی
ــذار  ــد تأثیرگ ــه در دانشــجو به وجــود می آی ــی ک ــای هیجان ــوع واکنش ه در ن
ــد  ــه کار می گیرن ــاتید ب ــه اس ــی ک ــیوه های تدریس ــر ش ــرف دیگ ــد. از ط باش
نیــز تأثیرگــذار اســت بــه ایــن معنــی کــه اســاتید، فقــط از ســخنرانی اســتفاده 
ــه  ــا ارائ ــد و ب ــد و از درگیرســاختن دانشــجویان در مباحــث بهــره بگیرن نکنن
بحث هــای گروهــی، پرســش و پاســخ و فراهــم آوردن تدریــس گروهــی 
دانشــجویان، همتــا آمــوزی و همتا ســنجی در موقعیــت تدریــس، زمینه هایــی 
کــه دانشــجویان در ارتبــاط بــا آمادگی هــای روانــی بــرای امتحــان می تواننــد 
کســب کننــد را فراهم کننــد و بــه آن هــا یاری بدهنــد. چراکــه اگــر روش هــای 
تدریــس مــا روش هــای خشــک و کامــًا کتابــی و از پیــش تعیین شــده 
باشــد، یادگیرنــدگان هــم در زمــان تدریــس، بــه آن بی رغبتــی نشــان داده و 
ــا  ــم، ب ــان ه ــان امتح ــود در زم ــر باعث می ش ــن ام ــتند و همی ــه هس بی توج
ــی   ــراب و نگران ــطح اضط ــود دارد، س ــه وج ــی ک ــی ها و ابهام های آن دلواپس
ــای  ــوص روش ه ــم در خص ــت ه ــر اس ــس بهت ــد. پ ــدا کن ــش پی ــان افزای آن
ــرای  ــجویان ب ــه دانش ــه ب ــی ک ــف و تمرین های ــوع تکالی ــم در ن ــس و ه تدری
آمــاده ســاختن آن هــا بــرای یادگیــری ارائــه می شــود، توجــه و دقــت داشــته 
باشــند و همچنیــن فضــای روانشناســی کــه در کاس درس حاکــم می کننــد 
ــا دانشــجو  ــوع ارتبــاط حســنه ای کــه مــدرس ب را مــورد توجــه قرار دهنــد. ن
ــد.  ــب مؤثر باش ــپاری مطال ــری و یادس ــد در یادگی ــد، می توان ــرار می کن برق
مطالعــات مختلــف نشــان می دهد کــه اگــر ســطح اضطــراب، دلهــره و 
ــاال باشــد، بخــش عمــده ای از  ــع یادگیــری ب ــده در موق برانگیختگــی یادگیرن
ــات در  ــردازش اطاع ــه و پ ــرار گرفت ــی ق ــات منف ــر هیجان حافظــه، تحت تأثی
آن به خوبــی صــورت نمی گیــرد و ازایــن رو، فــرد بیــش از هــر چیــز، هیجــان 
اضطــراب، دل شــوره و نگرانــی خــودش را به یــاد مــی آورد. پــس فضــای روانــی 
کــه در کاس درس به وجــود می آیــد، مبتنــی بــر احتــرام متقابــل و قوانینــی 
ــه ممکــن اســت در  ــد ک ــه اســتاد به طــور محــدود مشــخص می کن اســت ک
ــا  ــا حضــور به موقــع و ی ــا در ارتبــاط ب ــا اســتفاده از موبایــل باشــد ی رابطــه ب
ــع، جــّو کاس  ــر. در واق ــررات دیگ ــا مق ــن و ی ــان معی ــف در زم انجــام تکالی
ــای  ــارات و چارچوب ه ــان انتظ ــررات کاس، بی ــان مق ــا بی ــدرس ب ــک م را ی
مــورد تأکیــد در ارائــه تکالیــف و پاســخ های موردنیــاز آن هــا، می توانــد 
ترســیم و مشــخص کند. بنابرایــن یــک مــدرس بایــد بــه نقــش تعیین کننــده 
خــود در فرآینــد تدریــس، یادگیــری، بــه یادســپاری و بــه یــادآوری و پــردازش 
ــه طــور کامــل اشــراف داشــته  ــده ب عمیــق اطاعــات، درخــور فهــم یادگیرن

ــری  ــئول یادگی ــده، مس ــا یادگیرن ــه تنه ــم ک ــم ادعا کنی ــا نمی توانی ــد. م باش
ــن  ــز در ای ــل روان شــناختی و محیطــی نی ــوع عوام ــه مجم خــود اســت، بلک
ــرد،  ــرار می گی ــه موردبحــث ق ــاب درســی ک ــوع کت ــر هســتند. ن ــه مؤث زمین
ــورد  ــرم م ــن در امتحــان از دانشــجویانم انتظــار دارم، در طول ت ــا آن چــه م آی
ــان  ــب امتح ــه ش ــت ک ــی اس ــاب درس ــک کت ــه ی ــا ن ــه؟ ی ــث قرارگرفت بح
بــرای دانشــجویان تعییــن می شــود و از آنــان خواسته می شــود کــه آن 
را بخواننــد و یاد بگیرنــد. همــه این هــا می توانــد اضطــراب یادگیرنــده را 
ــا  ــده اســت؛ آی ــز تعیین کنن ــوع امتحــان نی ــد، از طــرف دیگــر ن ــش ده افزای
مــا باز پاســخ می خواهیــم امتحــان بگیریــم یــا چهارگزینــه ای یــا کوتاه  پاســخ 
ــه خاصــی را در یادســپاری  ــد روی ــا می توان ــی؟ هرکــدام از این ه و جــای خال
ــر  ــد ب ــد. تأکی ــال داشته باش ــوزان به دنب ــرای دانش آم ــات ب ــادآوری اطاع و ی
ــد  ــه بتوان ــد ک ــتفاده کنن ــؤال هایی اس ــوع س ــین، از ن ــه مدرس ــن اســت ک ای
ــل  ــیابی قاب ــتن و ارزش ــدن، به کاربس ــب، فهمی ــش، ترکی ــطح دان ــم در س ه
ــتاد  ــؤال های اس ــوع س ــجویان، ن ــی دانش ــل، وقت ــد. به همین دلی ــال باش اعم
را می داننــد کــه می توانــد در گســتره فرآیندهــای عالــی ذهنــی باشــد، 
ــپاری شــب  ــق بیشــتری می بخشــند و از یادس ــود عم ــری خ ــه یادگی ــم ب ه
امتحــان اجتنــاب می کننــد و هــم درصــدد ایــن برمی آینــد کــه اگــر مطلــب 
ــی  ــه توانای ــایر دانشــجویانی ک ــتاد و س ــه نشــوند، از اس ــی را متوج و موضوع
درک باالیــی نســبت بــه آن مطلــب دارنــد و در یادگیــری خبره تــر هســتند، 
یــاری طلبند.نابرایــن، اســاتید محتــرم بــا در نظــر گرفتــن تفاوت هــای فــردی 
ــه  ــرم، ب ــه در طول ت ــی ک ــری متنوع ــبک های یادگی ــجویان، از س ــن دانش بی
درک بیشــتر مفاهیــم منجــر می شــود اســتفاده کننــد و روش هــای تدریــس 
ــری،  ــه یادگی ــبت ب ــدگان، نس ــه یادگیرن ــد ک ــوی طراحی کنن ــود را به نح خ
از  اســتفاده  مهم تــر،  نکتــه  شــوند.  مشــتاق تر  و  درگیرتــر  باانگیزه تــر، 
ــًا  ــش قب ــن معنــی کــه دان ــه ای راهبردهــای شــناختی در تدریــس اســت؛ ب
ــا  ــد ب ــر می توان ــن ام ــه ای ــد ک ــوع را فعال کنن ــن موض ــده در ای آموخته ش
ــه نحــوی  طــرح ســؤال، مــرور آن چــه قبــًا در ایــن زمینــه آموخته شــده و ب
فعــال کــردن توانایــی بســط و گســترش معنایــی در دانشــجویان، انجــام شــود. 
ایــن راهبــرد شــناختی باعث می شــود کــه دانشــجویان از پراکندگــی مطالــب 
ــب را  دور باشــند و از طــرف دیگــر ارتبــاط، پیوســتگی و انســجام بیــن مطال
بهتــر درک کننــد. بــه همیــن منظــور، برخــی از محققیــن از نقشــه مفهومــی 
ــه  ــد ک ــوان کنن ــوی عن ــب را به نح ــتگی مطال ــا پیوس ــد ت ــتفاده می کنن اس
ــا  ــازمان دهی آن ه ــه س ــی، ب ــله مراتب ــکل سلس ــه ش ــد ب ــجویان بتوانن دانش
بپردازنــد و ایــن، یادگیــری را بــرای آن هــا معنــادار می کنــد. از طــرف 
ــن اســت. در برخــی از  ــرار و تمری ــای شــناختی، تک دیگــر، یکــی از راهبرده
ــرای ایــن کــه  مباحــث پیچیــده، مــا می توانیــم از راهبــرد تکــرار و تمریــن ب
یادگیرنــده، یادگیــری خــودش را قــوت ببخشــد و یادســپاری بــرای او تســهیل 

شــود، اســتفاده کنیــم.

ــه  ــناختی، چ ــای ش ــن راهبرده ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــود ک ــت ش ــد دق بای
ــه  ــی و چ ــن، چــه بســط و گســترش معنای ــرار و تمری ــرد شــناختی تک راهب



ــاص را  ــب خ ــم و آن مطل ــدا کن ــور پی کاری حض
ــی کــرده و  ــرای خــودم بازنمای ــی ب به صــورت عمل
یاد بگیــرم. پــس هــر یادگیرنــده، مطابــق بــا هــدف 
ــزی و تشــخیص ســطح  ــوع برنامه ری ــری و ن یادگی
یادگیــری و تــوان خــود برنامه ریــزی می کنــد.

دانشــجویان  بیــن  از مســائل شــایع در  یکــی 
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــا می کنن ــه ادع ــت ک ــن اس ای
ســاعت ها درس خوانــدن، در امتحــان عملکــرد 
خوبــی نداشــته اند. دلیــل آن اســت کــه از مهــارت 
ــردی  ــد. ف ــره نگرفته ان ــان به ــناختی خودش فراش
کــه مهــارت فراشــناختی باالیــی دارد می دانــد 
کجاهــا را آموختــه، فهمیــده، یــاد گرفتــه و کجاهــا 
را نفهمیده اســت و زمانی کــه ایــن تشــخیص و 
ــت اســت  ــل نشــود آن وق ــرای خــود قائ ــز را ب تمی
کــه ســراغ مطالــب آموختــه نشــده مــی رود 
و به جــای صــرف زمــان بــرای تکــرار مــوارد 
آموخته شــده، بــر روی مطالبــی کــه آن هــا را 
ــاد  ــه ی ــواری ب ــا به دش ــه و ی ــی فرانگرفت ــه خوب ب

تمرکز می کنــد. مــی آورد 

راهبــرد فراشــناختی دیگــری کــه دانشــجویان 
و  کنتــرل  کننــد،  اســتفاده  آن  از  می تواننــد 
نظم بخشــی اســت، بــه ایــن معنــی کــه مــن شــیوه 
ــا شــیوه  مطالعــه خــود را بایــد مشــخص کنــم. آی
ــود؟  ــب منجــر می ش ــه درک مطال ــن ب ــه م مطالع
ــت و  ــر اس ــیار وقت گی ــن بس ــه روش م ــا این ک ی
ــرای  ــتفاده می کنم. ب ــول اس ــای غیرمعم از روش ه
ــرم  ــاب را در دســت می گی ــم و کت ــه می خواب نمون
و مطالعه می کنــم، یــا ایــن کــه قدم می زنــم و 
می خوانــم و همیــن مســأله خــاص باعــث خســتگی 
و مشــکاتی بــرای مــن می شــود. دانشــجویان 
بایــد درنظــر داشته باشــند، اگــر قــرار اســت 
ــزی  ــه برنامه ری ــد، بعدازاین ک ــاد بگیرن ــی را ی مطلب
کردنــد، بایــد شــیوه یادگیــری خودشــان را مــورد 
نظــارت قــرار دهنــد. بــه ایــن معنــی کــه آیــا مــن 
بنابــر ایــن مــدت زمانــی کــه تعیین کــرده ام، 
توانســته ام ایــن مقــدار مطلــب را یــاد بگیــرم؟ یــا 
ایــن کــه نــه و آیــا علــت مشــکل مــن در بــرآورد 
ــت؟  ــب اس ــه نامناس ــاب روش مطالع ــی، انتخ زمان
ــودم  ــه خ ــد در روش مطالع ــت بای ــن اس ــر ای اگ
تجدیدنظــر کنــم. یکــی از روش هــای مناســب 
ــؤال  ــرح س ــه ط ــه، روشــی اســت ک ــن زمین در ای

کافــی  ســازمان دهی 
در  این هــا  نیســتند. 
پیوســتگی باهم دیگــر 
بنــا بــه محتــوا، بنــا 
و  انتظــار  نــوع  بــه 
نــوع درســی کــه ارائــه 
می توانــد  می شــود 
اســتفاده شــود و بــه 
ایــن شــکل، یادگیرنــده 
در فرآینــد یادگیــری 
 . د گیر می شــو ر د
ازجملــه راهبردهایــی 
کــه خــود یادگیرندگان 
می تواننــد در فرآینــد 
اســتفاده  تدریــس 
مــدرس  و  کننــد 

ــرد  ــد، راهب ــه می کن ــا را ارائ ــو آن ه ــوان الگ به عن
ــا  ــزی، م ــرد برنامه ری ــت. در راهب ــزی اس برنامه ری
فقــط مدیریــت زمــان را در نظــر نمی گیریــم بلکــه 
ــورد توجــه اســت. مــن  ــز م بعــد فیزیولوژیکــی نی
ــب؟  ــا ش ــده روزم ی ــده، یادگیرن ــوان یادگیرن به عن
ــم  ــت؟ می توان ــه اس ــن چگون ــری م ــم یادگی ریت
بــرای خــودم برنامه ریــزی کنــم و زمانــی کــه 
ــری دارد  ــرای یادگی ــتری ب ــی بیش ــم آمادگ ذهن
محتــوای دشــوار را بــرای خــودم قراردهــم و ســعی 
ــناختی  ــای فراش ــرم؟ راهبرده ــم آن را یاد بگی کن
و  ذهنــی  بعــد  کــه  برنامه ریــزی  بــر  عــاوه 
بعــد  در بر می گیــرد،  را  یادگیــری  شــیوه های 
ــد  ــدگان، بای دیگــری هــم دارد کــه در آن یادگیرن
ــدف  ــند. ه ــه داشته باش ــری توج ــدف یادگی ــه ه ب
ــاده  ــا آم ــی ی ــط پیش خوان ــا فق ــن آی ــری م یادگی
شــدن بــرای درس اســت یــا ایــن کــه بایــد خــودم 
را بــرای یــک امتحــان تعییــن کننــده آمــاده کنــم؟ 
پــس نــوع هدفــی کــه مــا بــرای یادگیــری مطلــب 
انتخــاب می کنیــم، بــر شــیوه ســازمان دهی و 
ــن لحــاظ،  ــا تأثیرگــذار اســت. از ای ــزی م برنامه ری
ــه از  ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــده ب ــر یادگیرن ه
دارد،  خــود  فیزیولوژیکــی  ســبک  و  وضعیــت 
ــن  ــه م ــد ک ــود را می شناس ــری خ ــبک یادگی س
ــی-حرکتی  ــداری، جنبش ــا دی ــتم ی شنیداری هس
هســتم و یــا ... هرکــدام از ایــن زوایــا می توانــد در 
نــوع برنامه ریــزی شــیوه خوانــدن مــن مؤثــر باشــد. 
اگــر مــن فــردی شــنیداری هســتم پــس می توانــم 
ــم  ــرای خــودم بخوان ــا صــدای بلنــد ب ــب را ب مطال
ــا  ــاد بگیــرم، ب ــرای ایــن کــه درس را بهتــر ی ــا ب ی
دوســتانم برنامــه ای قــرار بدهــم کــه هرکــدام از مــا 
بخشــی از درس را توضیــح دهیــم، یادگیــری مــا در 
ــه از  ــت ک ــی اس ــر گفت وگوهای ــت تأثی ــا تح اینج
ــداری  ــن دی ــر م ــا اگ ــم. ی ــوع به عمل می آوری موض
ــت  ــزی وق ــر چی ــش از ه ــعی کنم بی ــتم، س هس
خــود را بــرای خوانــدن مطالــب کــه ممکــن اســت 
ــر  ــا تصاوی ــا ی ــات، اشــکال، نموداره ــب کلم در قال
باشــد صرف کنــم و یــا اگــر ســبک مــن جنبشــی-
ــری را  ــت یادگی ــعی کنم فعالی ــت، س ــی اس حرکت
قابلیت هــای حرکتــی  از  می توانــم  به نحوی کــه 
ــن  ــه ممک ــم ک ــت ده ــم جه ــتفاده کن ــود اس خ
اســت ایــن کار، شــامل یــک تمریــن عملــی باشــد 
ــت  ــا در موقعی ــگاه ی ــک آزمایش ــم در ی ــه بتوان ک
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ــد از  ــه و بع ــن مطالع ــه، در حی ــش از مطالع را پی
ــن روش،  ــد و در ای ــرار می ده ــه ق ــورد توج آن م
اولیــن چیــزی کــه شــما انجام می دهیــد، بــه 
شــکل نــگاه اجمالــی و دیــد زدن بــه مطالــب اســت، 
ماننــد روزنامه خوانــدن کــه مــا می خواهیــم از 
ــه از  ــن ک ــویم. بعدازای ــه مطلع ش ــن روزنام عناوی
ــرح  ــان ط ــرای خودم ــدیم، ب ــع ش ــن مطل عناوی
ســؤال می کنیــم؛ ایــن طــرح ســؤال می توانــد 
بــه شــکل 5W1H باشــد. در 5W بخــش اول 
what اشــاره بــه ایــن دارد کــه چه چیــزی و 
 who می کنیــم،  مطالعــه  مــا  را  چه محتوایــی 
ــه چه کســی  ــن مطلــب ب ــا کــه ای مرتبــط اســت ب
ــه اشــاره متــن بــه شــخص و  ارتبــاط دارد و بنــا ب
ــد.  ــان ده ــود را نش ــد خ ــی می توان ــوع خاص موض
Where مــکان و when زمــان را مــد نظــر 
قــرار می دهــد، why هــم مرتبــط بــا چرایــی 
یــا   how عنــوان  تحــت   1H اســت.  مطلــب 
ــده  ــک یادگیرن ــوان ی ــن به عن ــت. م ــی اس چگونگ
ــه  ــی را مطالع ــه مطلب ــی ک ــم زمان ــال می توان فع
ــت در  ــی هس ــه مطلب ــه چ ــن ک ــه ای ــم ب می کن
بحث می کنــد،  چه کســی  و  چه چیــزی  مــورد 
چــرا ایــن بحــث را مطــرح می کنــد و ایــن بحــث 
در مــورد چه زمــان و چه مکانــی اســت، توجــه 
کنــم و ایــن 5W در اینجــا معنــی پیــدا می کنــد 
و چگونگــی و شــیوه بــه 1H  برمی گــردد. بــا ایــن 
ــدم،  ــب را دی ــه مطل ــده وقتی ک ــن یادگیرن روش م
می توانــم بــرای خــودم طرح ســؤال کنم. بعــد از 
ــن  ــدن، ای ــه خوان ــروع می کنم ب ــؤال، ش ــرح س ط
ــه  ــد ک ــکلی باش ــد به ش ــاً بای ــن دقیق ــدن م خوان
ــی  ــی، یعن ــه خوان ــه کلم ــود ن ــی ش پاراگراف خوان
کلمه به کلمــه  بــه  نســبت  بخواهیــم  مــا  اگــر 
ــان  ــم  زم ــته ه ــم، ناخواس حساســیت نشــان بدهی
زیــادی صــرف می کنیــم و هــم قــادر بــه تشــخیص 
نــکات اصلــی و مهــم از نــکات غیــر اصلــی و غیــر 
ــل، اســتفاده از روش  ــن دلی ــه ای ــم نیســتیم. ب مه
پاراگراف خوانــی بــه فهــم هــدف نویســنده از یــک 
پاراگــراف و نــکات جدیــد مطرح شــده در آن و 
تفکیــک پاراگراف هــای پشــتیبانی از پاراگــراف 
اصلــی کمــک می کنــد. بنابرایــن، زمانــی کــه 
این کــه  به جــای  خواندن هســتیم،  درحــال 
ــد،  ــه باش ــن کلم ــال یافت ــه دنب ــا ب ــیت م حساس
بایــد بــه دنبــال نــکات اصلــی کــه بحــث بــر روی 
آن قــرار دارد باشــیم و مطالــب حاشــیه ای و جنبــی 

کنار بگذاریــم. را 

 Reflection  بعــد از پایــان خوانــدن، مرحلــه 
یــا تأمل کــردن ظاهر می شــود. در ایــن بخــش، 
ــم  ــعی می کن ــذارم و س ــار می گ ــاب را کن ــن کت م
در  کــه  قرار دهــم  پــردازش  مــورد  را  مطالــب 
ایــن پــردازش بتوانــم از صورت هــای ذهنــی از 
ــود،  ــی خ ــای قبل ــه دارم، از آموخته ه ــی ک تصورات
از روش هایــی کــه می توانــد بــه مــن در یادســپاری 
مطلــب کمک کنــد بهــره بگیــرم. افــرادی کــه 
ــان  ــری خودش ــر یادگی ــل ب ــرای تأم ــان الزم ب زم
بــه  بــه عمق بخشــی  قــادر  صــرف می کننــد، 
ــه  ــازه را ب ــب ت ــتند و مطل ــود هس ــری خ یادگی
یادگیری هــای قبلــی خودشــان پیوند می دهنــد. 
شخصی ســازی  نحــوی  بــه  تأمل کــردن  ایــن 
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ــیواتر،  ــر، ش ــیار گویات ــه بس ــد ک ــه ای باش به گون
فعلــی  شــرایط  از  قابل فهم تــر  و  دل نشــین تر 
باشــد و به همیــن خاطــر، بایــد ســوابق آموزشــی 
و یادگیــری در مراکــز یادگیــری و دانشــگاه ها 
ــت  ــا عنای ــده ب ــه یادگیرن ــد ک ــود  داشته باش وج
مــوارد،  ایــن  در اختیار داشــتن  میــزان  بــه 
یادگیــری خــودش را بهبود ببخشــد. متأســفانه در 
بیشــتر مــوارد، تصــور بــر ایــن اســت کــه مــا بایــد 
ــع  ــه مناب ــم؛ درحالی ک ــاب بهره بگیری ــط از کت فق
آموزشــی می توانــد بســیار متعــدد و متکثــر 
باشــد و ایــن را بایــد برنامه ریــزان آموزشــی 
و افــرادی کــه در دانشــگاه ها در ارتبــاط بــا 
یادگیرنــدگان  یادگیــری  بــه  بهبود بخشــیدن 
و  قرار دهنــد  توجــه  مــورد  فعالیت می کننــد، 
ــرای دانشــجویان، عــاوه  دانشــگاه بایــد بتوانــد ب
کتاب خانــه  در  کــه  درســی  کتاب هــای  بــر 
وجــود دارد، پادکســت ها، فیلم هــا، اســایدها و 
ــد. ــری را فراهم کن ــا یادگی ــط ب ــای مرتب کلیپ ه

ــان  ــراب امتح ــورد اضط ــی در م ــن، وقت  بنابرای
در  مــا  یادگیرنــده  اگــر  می کنیــم،  صحبــت 
حــدی اســت کــه فاجعه ســازی شــرایط امتحــان 
فیزیولوژیکــی  لحــاظ  بــه  کــه  باعث می شــود 
عصبــی  بی اشــتهایی  شــود،  مشــکل  دچــار 
ــد  ــرر ادرار پیدا کن ــود، تک ــرار ش ــد، بی ق پیدا کن
و قــادر بــه حضــور و اســتفاده از جلســه امتحــان 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــده ای ه ــن یادگیرن ــد، چنی نباش
ــرد و  ــان قرار بگی ــت درم ــد تح ــی بای فیزیولوژیک
ــاور  ــزد مش ــد ن ــی بای ــاظ روانشناس ــه لح ــم ب ه
از اضطــراب  بــرود؛ چراکــه بخــش عمــده ای 
نادرســت،  تصــورات  به واســطه  فــرد،  ایــن 
تحریف هــای شــناختی و خطاهــای شــناختی 
هســت کــه ایــن فــرد نســبت بــه موقعیــت 
به شــکلی  را  امتحــان  نتیجــه  و  دارد  امتحــان 

ترســیم می کند. خــود  بــرای  فاجعه آمیــز 

امتحــان  اضطــراب  بــه  مــا  کــه  زمانــی 
می پردازیــم، بایــد در همــه ســطوح، راهبردهایــی 
ــه  ــگیری اولی ــطح پیش ــه در س ــیم، چ داشته باش
باشــیم کــه بخواهیــم مهارت هــای مطالعــه و 
آن هایــی  بــرای  را  برنامه ریــزی  شــیوه های 
ــوز دســت خوش اضطــراب  ــم کــه هن اعمــال کنی
و دلواپســی نیســتند و چــه در موقعیتــی کــه 
فــرد در معــرض اضطــراب امتحــان اســت و 

ثانویــه  پیشــگیری  بخواهیــم 
او  بــرای  و  دهیــم  انجــام  را 
ــی  ــکل عمل ــه ش ــخنرانی هایی ب س
در  مشــاورین  کــه  بگذاریــم 
ــیوه های  ــری و ش ــوص یادگی خص
ــه در  ــد و چ ــه بحــث بپردازن آن ب
ــرد دچــار اضطــراب  ــی کــه ف زمان
ــد  ــا بای ــت، م ــده اس ــان ش امتح
کــه  داشته باشــیم  راهبردهایــی 
ــرای  ــد. ب ــده کمک کن ــه یادگیرن ب
متوجــه  مدرســی  اگــر  نمونــه، 
ــه  ــده در جلس ــه یادگیرن ــود ک ش
امتحــان، دچــار اضطــراب امتحــان 
ــی  ــا خوش روی ــد ب ــت، می توان اس

ایــن  او  بــه  پیدا کنــد،  حضــور  او  کنــار  در 
ــش  ــاش، آرام ــران نب ــه نگ ــد ک ــی را بده دلگرم
هســتی  بلــد  کــه  را  آن چــه  و  داشــته باش 
بنویــس. اجــازه ندهیــم شــرایط پراضطرابــی 
بــا  مرتــب  بخواهــد  به نحوی کــه  او  بــرای 
امتحانــی  ناظــر  یــا  و  مــدرس  ســر تکان دادن 

شــکل بگیرد. شــود  روبــرو 

ــه  ــکل توش ــه ش ــیرینی ب ــر، از ش ــرف دیگ  از ط
ــه  ــر جلس ــد در س ــه بخواه ــدودی ک ــی مح غذای
امتحــان در اختیــار دانشــجویان قــرار داده شــود 
ــه  ــیدنی، هم ــا نوش ــک، آب ی ــتفاده کنیم. کی اس
کاهــش  بــرای  را  زمینــه  می توانــد  این هــا 
جلســه  در  به شــدت  کــه  افــرادی  اضطــراب 
شــده اند،  امتحــان  اضطــراب  دچــار  امتحــان 
فراهــم کنــد. بنابرایــن نگاهــی کــه مــا بــه 
ــی  ــی چندوجه ــم، نگاه ــان داری ــراب امتح اضط
ــرد  ــد ف ــت خــاص، بای ــن موقعی ــه در ای اســت ک
اشــتیاق  او  در  کــه  اصاح شــود  نحــوی  بــه 
ارتقــا  دنبــال  بــه  و  ایجاد شــود  یادگیــری 
ــود  ــای خ ــا و توانمندی ه ــه قابلیت ه ــیدن ب بخش
ــران  ــه دیگ ــد خــود را ب ــه بخواه ــا این ک باشــد ت
اثبات کنــد و از تــرس این کــه دســت انداخته و 
مســخره شــود، تــوان خــودش را بیــش از این کــه 
در یادگیــری به کار بگیــرد، بــه تصــور این کــه 
حالشــان را می گیــرم و فــان کار را می کنــم 

ز دســت بدهد. ا

بــه همیــن دلیــل، افــراد هــم بــه لحــاظ ذهنــی، 
محیطــی،  و  فیزیولوژیکــی  لحــاظ  بــه  هــم 
هســتند؛  کمک هایــی  دریافــت  نیازمنــد 
از  قبــل  بایــد  مهم تــر،  همــه  از  هم چنیــن 
ــه  ــدا ب ــان، از ابت ــراب امتح ــه اضط ــن ب پرداخت
ــده  ــری و ارتقادهن ــش یادگی ــیوه های بهبود بخ ش
ــه  ــم، ب ــات فکر کنی ــردازش اطاع ــای پ ظرفیت ه
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــدرس بای ــک م ــر، ی ــن خاط همی
یادگیــری  ســطح  مختلفــی  روش هــای  از 
ــا ببخشــد  ــش ارتق ــدگان را از ســطح دان یادگیرن
ــا،  ــه آموخته ه ــبت ب ــر نس ــت تفک ــن ظرفی و ای
می توانــد عاملــی باشــد بــرای این کــه فــرد، 
ارزیابی شــدن  از  مرحلــه ای  در  را  خــودش 
ــرای  ــی ب ــود را در موقعیت ــه خ ــد، بلک ــی نکن تلق
فهــم و به  کارگیــری مطالــب در نظــر بگیــرد 
ــه  ــت بنی ــرای تقوی ــه را ب ــگاه، زمین ــن ن ــه ای ک

یادگیــری توســط یادگیرنــده اســت؛ بــه ایــن معنی 
کــه هــر فــردی بنــا بــه ســابقه یادگیــری، تجــارب 
ــناختی  ــناختی و فراش ــای ش ــتی و ظرفیت ه زیس
ــته  ــه آن داش ــاب، ســعی در ارائ ــه کت ــود، آن چ خ
ــل درک و  ــان خــودش تفســیر، قاب ــه زب اســت را ب
ــد  ــه بع ــرد. مرحل ــد و آن را فرامی گی ترجمه می کن
از حفــظ، بــه خــود پــس دادن اســت. در اینجــا فــرد 
ــده  ــب آموخته ش ــه مطال ــد ک ــعی می کند ببین س
فهمیــده  و  جای گرفتــه  او  ذهــن  در  چه قــدر 
شده اســت و یــا چه قــدر نتوانســته مطالــب را 
یــاد بگیــرد. مرحلــه آخــر مرورکــردن اســت، 
مرورکــردن یعنــی این کــه مــن بــا توجــه بــه نقــاط 
ــاره یادگیــری و  ــا قابلیت هــای خــود، دوب ضعــف ی
و  را سامان بخشــی کنم  یادگیــری خــود  شــیوه 
دوبــاره بــر اســاس بازبینــی کــه روی میــزان درک 
ــه  ــم. نکت ــری خــود دارم، آن را بازآرایی کن و یادگی
ــراد  ــی از اف ــاید خیل ــه ش ــت ک ــن اس ــی ای اصل
ــه  ــت؛ بل ــر اس ــک کار وقت گی ــن ی ــد ای بیان کنن
ــوده و  ــته ب ــم و پیوس ــد دائ ــک فرآین ــری، ی یادگی
ــول  ــان موک ــب امتح ــه ش ــم آن را ب ــا نمی توانی م
ــده ای  ــق یادگیرن ــده موف ــن، یادگیرن ــم؛ بنابرای کنی
اســت کــه از همــان ابتــدای تــرم، در تــاش ایجــاد 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــب باش ــدرس و مطال ــا م ــاط ب ارتب
معنــی کــه ســعی کند مطالبــی کــه مــدرس بیــان 
ــودش  ــای خ ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــد را ب می کن
یاد بگیــرد، از پرســش و پاســخ اســتفاده کند، از 
ــارش  ــتاد در اختی ــه اس ــی ک ــا و وقت های بحث ه
ــری  ــا یادگی ــرد ت ــره الزم را بگی ــد، به قرار می ده
در   عمق ببخشــد.  زمــان  طــول  در  را  خــودش 
غیــر این صــورت، اگــر مــا بخواهیــم در شــب 
ــم، باعــث  امتحــان طوطــی وار مطالبــی را یاد بگیری
ــق نشــود،  ــا عمی ــا نه تنه می شــود ســطح ســواد م
ــه  ــان ک ــای روانشــناختی خودم ــه از ظرفیت ه بلک
می توانــد اشــکال مختلفــی از دانــش را تولیــد 
کنــد و ظرفیــت های روان شــناختی  مــا را نیــز 

بهره نگیریــم. گســترش دهد 

بنابرایــن، در اضطــراب امتحــان، مــا عوامــل 
ــده  ــود یادگیرن ــم. خ ــهیم می دانی ــی را س مختلف
فیزیولوژیکــی و در  ابعــاد روان شــناختی،  کــه 
عین حــال، ذهنــش درگیر می شــود؛ یاد دهنــده 
و مــدرس کــه می توانــد بــا خلــق فضــای مناســب 
ــری،  ــه یادگی و اســتفاده از شــیوه های مناســب ب
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــد و ب ــهیل کن آن را تس
و  آموخته هــا  میــزان  مناســب،  ارزشــیابی 
ــث  ــدگان را موردبح ــری یادگیرن ــرد یادگی عملک
قــرار بدهــد؛ هم چنیــن محیطــی کــه یادگیرنــده 
و  یاد می گیــرد  و  زندگی می کنــد  آن  در 
ــت  ــاز اس ــری موردنی ــرای یادگی ــه ب ــرایطی ک ش
و کتــاب هــای درســی و منابــع آموزشــی کــه در 
ــده  ــش یادگیرن ــط نق ــد فق ــا نبای ــار دارد. م اختی
ــده  ــه یادگیرن ــم بلک ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م
ــع یادگیــری دسترســی  ــه انبوهــی از مناب ــد ب بای
ســبک های  بــه  توجــه  بــا  کــه  داشته باشــد 
ــا  ــی آن ه ــارب قبل ــدگان و تج ــری یادگیرن یادگی
باشــد. بــرای نمونــه، ممکن اســت یــک درس، 
توســط مدرســی در ترم هــای قبــل ارائه شــده 
باشــد و نحــوه بیــان و شــیرینی کام اســتاد 



و  مختلــف  ظرفیت هــای  از  کــه  کمک کنــد 
یادگیــری  بــرای  خودشــان،  زیســتی  تجربــه 

بهره گیری کننــد. مطالــب، 

ــان  ــد از هم ــه بای ــت ک ــن هس ــر ای ــه دیگ نکت
و  ضعــف  نقــاط  دانشــگاه،  بــه  ورود  ابتــدای 
ــف  ــاالت مختل ــردگی و ح ــراب، افس ــوت، اضط ق
مــورد  دانشــگاه  مشــاورین  توســط  دانشــجو، 
توجــه قرار گرفتــه و بــه او رشــد داده شــود و 
کمک هــا و خدماتــی کــه زمینــه بهبود یافتــن 
ــال دارد،  ــه دنب ــجو را ب ــی دانش ــرد تحصیل عملک
بــه او ارائــه شــود؛ نــه این کــه دانشــجو بــه حــال 
خــود رها شــود و فقــط در زمــان امتحانــات، 
ســخنرانی ها و هم اندیشــی هایی بــرای کاهــش 
اضطــراب امتحــان برگزار گــردد. ایــن مــوارد، 
شــاید اقدامــی مناســب در کوتاه مــدت باشــد 
ولــی در بلندمــدت مشــکل را حــل نکــرده و 
ــی  ــراب و ناتوان ــه اضط ــن چرخ ــت ای ــن اس ممک
تمامــی  علی رغــم  و  پیدا کنــد  اســتمرار 
بهــره  دانشــجو  دانشــگاه،  ســرمایه گذاری های 

الزم را از موقعیــت نگیــرد.

 نکتــه دیگــر، اســتفاده از روش هــای متنــوع 
یادگیــری توســط خــود یادگیرنــدگان اســت. 
ــم  ــری، ه ــوع یادگی ــای متن ــتفاده از روش ه اس
ــر روش هــای تدریســی باشــد  ــد مبتنــی ب می توان
ــر  ــی ب ــم مبتن ــرد و ه ــدرس به کار می گی ــه م ک
خــود  فراشــناختی  و  شــناختی  قابلیت هــای 
ــا دادن  ــل، به ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده باش یادگیرن
بــه دانشــجو در فرآینــد یادگیــری، به نحــوی  
یــا  یادگیــری خــود  از  کــه مسؤولیت بخشــی 
فرصــت  ایجــاد  و  به عهده گیــرد،  را  آن  تمــام 
محیــط  در  دانشــجو  بــرای  کمک خواهــی 
برخوردار اســت.  زیــادی  اهمیــت  از  دانشــگاه، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد از زمان های ــد بتوان ــجو بای دانش
ــکاالت و  ــع اش ــرای رف ــت، ب ــتاد اس ــات اس ماق
ــر،  ــرف دیگ ــتفاده کند، از ط ــی اس ــات درس ابهام
یادگیرنــدگان خبــره و دســتیاران آموزشــی و 
پژوهشــی کــه در خدمــت اســاتید هســتند، بایــد 

بــه  بخشــیدن  عمــق  و  یادگیرنــده  آموزشــی 
ــدرس  ــگاه م ــوع ن ــد. ن ــری او فراهم می کن یادگی
ــار  ــارت و انتظ ــوع نظ ــده و ن ــه یادگیرن ــبت ب نس
در  می توانــد  مــدرس،  از  آموزشــی  ســازمان 
ــده  ــری و ســطح اضطــراب یادگیرن ــزان یادگی می

ر باشــد. ثیرگذا تأ

ــان را در  ــراب امتح ــا اضط ــت م ــرار اس ــر ق  اگ
خــود  هــم  کنیــم،  چاره اندیشــی  دانشــگاه 
دانشــگاه بایــد ظرفیــت و توانایی هــای الزم را 
ــع  ــعه مناب ــری و توس ــز یادگی ــاد مراک ــرای ایج ب
را  محیط هایــی  هــم  به کار بگیــرد،  آموزشــی 
ــرای مطالعــه دانشــجویان در نظــر داشته باشــد.  ب
ــه  ــات، کتاب خان ــان امتحان ــال، در زم ــرای مث ب
ــوری  ــد، غذاخ ــر باش ــبانه روزی دای ــکل ش ــه ش ب
و یــا موقعیت هایــی کــه دانشــجویان بتواننــد 
برطرف کننــد  را  خودشــان  غــذای  نیازهــای 
در اختیارشــان باشــد، از طــرف دیگــر منابــع 
تصویــر،  بــه شــکل  کــه می توانــد  آموزشــی 
ــار  ــد در اختی ــم باش ــکل فیل ــه ش ــا ب ــاید ی اس
دانشــجویان قــرار بگیرد و ســوابق آموزشــی ســایر 
ــط و مستندســازی شــود  مدرســان به نحــوی ضب
ــه شــاید  ــد از اســتادی ک ــه دانشــجویان بتوانن ک
ــرده  ــب را ارائه می ک ــن مطال ــل، ای ــال قب 20 س
ــن  ــه ای ــه در حــال ارائ ــه روزی ک ــا مدرســین ب ت
ــس  ــند. پ ــی داشته باش ــتند، اطاعات ــب هس مطال
ــی  ــه امکانات ــا توجــه ب خــود ســازمان دانشــگاه ب
فراهم می کنــد،  دانشــجویان  بــرای  کــه 
ــات و  ــزاری امتحان ــیوه برگ ــرا و ش ــازوکار اج س
ــد  ــزاری، می توان ــان برگ ــم در زم ــررات حاک مق
اضطــراب  از  بین بــردن  و  کاهــش  تشــدید،  در 
از طــرف دیگــر،  تأثیرگذار باشــد،  دانشــجویان 
ــن  ــیوه های نوی ــتفاده از ش ــا اس ــدرس ب ــود م خ
ارزشــیابی کــه می توانــد مقوله هــای مختلفــی 
و  محــدود  را  دانشــجو  در برداشته باشــد،  را 
محصــور در امتحانــات مداد-کاغــذی کــه مبتنــی 
از شــیوه های  و  نکنــد  باشــد  محفوظــات  بــر 
طول تــرم  در  متفــاوت  و  متنــوع  ارزشــیابی 
ــدگان  ــه یادگیرن ــکل ب ــن ش ــه ای ــرد و ب بهره بگی

ــت  ــد و ظرفی ــجویان کمک کنن ــه دانش ــد ب بتوانن
ببخشــند.  ارتقــا  را  یادگیــری  بــرای  آن هــا 
ــی،  ــف الکترونیک ــای مختل ــتفاده از ظرفیت ه اس
مجــازی  گروه هــای  تلگرامــی  کانال هــای  از 
شــکل  بــه  کــه  کنفرانس هایــی  تــا  گرفتــه 
ــه  ــا، زمین ــه این ه ــرد، هم ــازی صورت می گی مج
ــا  ــجو را ب ــد دانش ــه بای ــت ک ــی اس و فرصت های
ــا بهــره مناســب و الزم را بگیــرد. آن  آشــنا کرد ت
در واقــع، زمانــی کــه در مــورد اضطــراب امتحــان 
بایــد  صحبت می کنیــم،  ارزیابــی  از  تــرس  یــا 
امتحــان  اضطــراب  زمانــی  توجه داشته باشــیم، 
از  به نوعــی  فــرد،  کــه  پیدا می کنــد  کاهــش 
خودبــاوری برســد و تصــورات منفــی کــه نســبت به 
خــود، موقعیــت و نتیجــه عملکــرد دارد را به نحــوی 
مدیریت کنــد کــه از آن به عنــوان پتانســیلی بــرای 
اضطــراب  چــون  بهره گیــرد؛  با انگیزه شــدن، 
ــطح آن  ــک س ــت؛ ی ــی اس ــطوح مختلف دارای س
می توانــد در جهــت هوشــیار کردن فــرد باشــد، 
ــود،  ــارج ش ــه خ ــطح بهین ــه از س ــی ک ــا زمان ام
ــود.  ــری ش ــل یادگی ــد مخ ــر می توان ــت دیگ آن وق
پــس چــه مــا اصــًا برانگیختگــی نداشــته باشــیم 
ــر دوی  ــد، ه ــی زیاد باش ــی خیل ــه برانگیختگ و چ
ــا  ــری م ــرای یادگی ــه را ب ــا زمین ــن موقعیت ه ای
دشوار می ســازد و فرآینــد پــردازش اطاعــات را 
ــه  ــک ب ــت کم ــن، در جه ــد. بنابرای مختل می کن
ــی  ــان فرصت های ــه آن ــم ب ــد بتوانی دانشــجویان بای
را بدهیــم کــه هــم، آن هــا خودشــان را بشناســند و 
ــد و از  ــکوفا کنن ــان را ش ــای خودش ــم قابلیت ه ه
ــم  ــزی را فراه ــارب موفقیت آمی ــر، تج ــه مهم ت هم
ــری  ــور یادگی ــوخت موت ــوان س ــه به عن ــم ک کنی
دانشــجویان، بــه آن هــا کمک کنــد. چــون تجــارت 
ــه  ــت ک ــتی آن هاس ــارب زیس ــز و تج موفقیت آمی
دنیــای  بــه  نســبت  را  تصوراتشــان  می توانــد 
ــد  ــا یاری بده ــه آن ه ــیده و ب ــون بهبود بخش پیرام
کــه بتواننــد زندگــی خودشــان را بــه نحــو مطلــوب 

پیش ببرنــد. 
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پیشگیری و مدیریت اضطراب آزمون در آموزش عالی

سعید لطیفی

دانشــجوی دکتــری تکنولــوژی آموزشــی دانشــگاه 
تربیــت مــدرس

بــه عنــوان یــک معلــم، ارزیابــی یادگیرنــدگان، یکی 
از ســخت ترین، زمان بر تریــن و حیاتی تریــن کارهاســت. هنــگام ارزیابــی 
یادگیرنــدگان، بــرای مقاصــد مختلــف، بایــد بعــد از طراحــی ســؤاالت، آن هــا 
ــاص، در  ــان خ ــکان و زم ــک م ــپس در ی ــت و س ــرد و پرینت گرف را تایپ ک
ــد و ســپس  ــا پاســخ های خــود را وارد کنن ــرار داد ت ــدگان ق ــار یادگیرن اختی
تصحیــح  فرآینــد  همه مهم تــر،  از  تحویل دهنــد.  را  برگــه  پایــان،  در 
ــی  ــا از آن جای ــد. ام ــر  می باش ــیار وقت گی ــه بس ــت ک ــون اس ــای آزم برگه ه
کــه امــروزه وســایل ســیار هم چــون موبایــل و تبلت هــا و هم چنیــن 
ــوان  ــی می ت ــت، به راحت ــوم رایج شده اس ــن عم ــخصی در بی ــای ش رایانه ه
ــی اســتفاده کرد.  ــرای بهبــود و تســریع فرآینــد ارزیاب از قابلیت هــای آن ب

ــرای  ــادی ب ــامانه های زی ــت، س ــترش اینترن ــا گس ــر، ب ــال های اخی در س
ــا  ــن آن ه ــی از محبوب تری ــه یک ــت ک ــی طراحی شده اس ــی الکترونیک ارزیاب
ــه  ــوگل اســت ک ــات شــرکت گ ــی از امکان ــرم یک ــرم اســت. گوگل ف گوگل ف
ــتفاده کرد.  ــا اس ــادی از داده ه ــم زی ــع آوری حج ــرای جم ــوان از آن ب می ت
ــه اشــتراک  ــران مختلــف ب ــا کارب هم چنیــن، شــما می توانیــد ایــن فــرم را ب
ــری  ــاب کارب ــک حس ــه ی ــا ب ــرم، تنه ــتفاده از گوگل ف ــرای اس ــد. ب بگذاری
جی میــل نیاز خواهید داشــت. در ایــن قســمت، می خواهیــم شــما را بــا 
ــن کار،  ــرای ای ــنا کنیم. ب ــا آن آش ــوگل و کار ب ــرم گ ــک ف ــی ی ــوه طراح نح

ــد: ــر را دنبال کنی ــوزش زی ــل آم مراح

ــد، وارد حســاب  ــری جی میــل داری گام 1: در صورتی کــه یــک حســاب کارب
خــود شــوید. در صــورت امــکان از مرورگــر کــروم اســتفاده کنید.

نکته: در صورتی که حساب جی میل ندارید از آدرس زیر اقدام کنید:

https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?hl=en

ارزیابی الکترونیکی با استفاده از گوگل فرم
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ــر  ــد شــکل زی ــی مانن ــا منوی ــد ت ــه Google apps کلیک کنی ــر روی دکم ــل، در گوشــه ســمت راســت، ب ــه حســاب جی می ــس از وارد شــدن ب گام 2: پ
ــد. ــر روی Drive کلیک کنی ــده ب ــوی باز ش ــت من ــپس از لیس ــود. س باز ش

ــه  ــر روی Drive وارد صفح ــک ب ــد از کلی گام 3: بع
ــرم  ــک ف ــرای ایجــاد ی Google Drive می شــوید. ب
خالــی، بــر روی دکمــه My Drive کلیک کنیــد 
و ســپس ماننــد تصویــر زیــر مراحــل 1 تــا 4 را 

. طی کنیــد

گام 4: 

 Blank Form ــوی ــر من ــر روی زی ــک ب ــس از کلی پ
یــک فــرم گــوگل خالــی بــا یــک ســؤال آمــاده 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــما می توانی ــه ش ــود ک ساخته می ش
ــرده  ــه ای خلق ک ــوگل حرف ــرم گ ــک ف ــات آن، ی امکان

ــده  ــماره های درج ش ــب ش ــرم را برحس ــه ف ــم صفح ــمت های مه ــک از قس ــر ی ــه ه ــد. در ادام ــود را گردآوری کنی ــون خ ــخ های آزم ــق آن پاس و از طری
: هیــم ضیح می د تو

در این قسمت می توانید برای فرم خود یک عنوان انتخاب کنید؛ برای مثال: آزمون تاریخ.

در این قسمت می توانید برای فرم خود یک توضیح بنویسید؛ این توضیح می تواند راهنمای آزمون باشد.. 1

در این قسمت می توانید بدنه سؤال خود را واردکنید. برای مثال اولین پادشاه هخامنشی که بود؟. 2

ــاب . 3 ــه انتخ ــوع گزین ــاب ن ــا انتخ ــمت ب ــن قس ــید ای ــه داشته باش ــد. توج ــود را واردکنی ــرض خ ــخ های پیش ف ــد پاس ــمت می توانی ــن قس در ای
ــت. ــح داده شده اس ــماره 6 توضی ــا در ش ــاب آن ه ــوه انتخ ــا و نح ــواع گزینه ه ــوش و ... . ان ــوروش، داری ــال ک ــرای مث ــد؛ ب تغییر می کن

به صورت پیش فرض، فرم یک گزینه دارد، اما با انتخاب این دکمه می توانید گزینه های دیگری به سؤال اضافه کنید.. 4

ــن . 5 ــد. در ای ــریحی را می ده ــای تش ــا آزمون ه ــه ت ــه ای گرفت ــای چهارگزین ــا، از آزمون ه ــواع آزمون ه ــاخت ان ــکان س ــما ام ــه ش ــرم ب گوگل ف
ــد: ــر را انتخاب کنی ــواع زی ــی از ان ــد یک ــمت می توانی قس

نکتــه: بــا انتخــاب گزینــه Short answer می توانیــد یــک آزمــون کوتــاه پاســخ کــه یادگیرنــده بایــد یــک کلمــه یــا عبــارت کوتــاه را وارد کنــد بســازید. 
در صورتــی کــه قرار اســت پاســخ یادگیرنــدگان، طوالنــی و از نــوع تشــریحی یــا انشــایی باشــد، می توانیــد گزینــه Paragraph را انتخاب کنیــد. بــا انتخــاب 

ــروژه  ــک پ ــد ی ــر بای ــه کارب ــن، در صورتی ک ــد. هم چنی ــط ایجاد کنی ــا صحیح�غل ــه ای ی ــون چندگزین ــک آزم ــد ی ــه Multiple choice می توانی گزین

     معرفی نرم افزارهای کاربردی برای آزمون سازی
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     معرفی نرم افزارهای کاربردی برای آزمون سازی
ــرد  ــا کارب ــایر گزینه ه ــه س ــل این ک ــد. به دلی ــه File upload را بر گزینی ــد گزین ــال کند، می توانی ــری را ارس ــل دیگ ــوع فای ــر ن ــا ه ــر ی ــا تصوی ی

ــم. ــا خود داری می کنی ــح آن ه ــد، از توضی ــری دارن کمت

ــال، . 6 ــرای مث ــد. ب ــود اضافه کنی ــون خ ــا آزم ــرم ی ــه ف ــانه ای ب ــد رس ــات چن ــا امکان ــد ی ــر ایجاد کنی ــؤال دیگ ــک س ــد ی ــن قســمت می توانی در ای
ــد.  ــود از آن را توضیح ده ــل خ ــه و تحلی ــا تجزی ــم ی ــپس درک و فه ــاهده کند و س ــم مش ــه فیل ــک قطع ــده، ی ــت یادگیرن ممکن اس

بــا کلیــک بــر روی ایــن دکمــه، از ســؤالی کــه طراحی کــرده ایــد، یــک کپــی دیگــر ایجاد می شــود. ایــن دکمــه بــرای جلوگیــری از اتــاف زمــان . 7
و ایجــاد ســؤال هایــی یکســان و یــک دســت استفاده می شــود.

در ایــن قســمت دو تــب Questions  و Responses وجــود دارد کــه نماهــای مختلــف فــرم را نمایش می دهــد. . 8
در صــورت انتخــاب تــب Responses می توانیــد پاســخ های یادگیرنــدگان بــه هــر یــک از ســؤاالت را مشــاهده کنید. 
ــرم  ــش ف ــات ســاخت و ویرای ــن قســمت، عملی ــرم طراحی شــده را نمایش می دهــد و در ای نمــای Questions  هــم ف

ــود. ــای Questions   فعال می ش ــرم، نم ــاد ف ــگام ایج ــرض، هن ــورت پیش ف ــه ص ــرد. ب صورت می گی

برای حذف سؤال می توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.. 9

ــد. . 10 ــه را فعال کنی ــن گزین ــد ای ــد، می توانی ــه ســؤال کنی ــه پاســخ ب ــزم ب ــده را مل ــد یادگیرن در صورتی کــه بخواهی
ــه وی اجــازه ارســال فــرم داده نمی شــود. ــه ســؤال پاســخ ندهــد، ب ــده ب ــا یادگیرن در این صــورت، ت

در این قسمت گزینه های اضافی برای نمایش برخی امکانات وجود دارد.. 11

با کلیک بر روی آیکن چشم می توانید پیش نمایش فرم طراحی شده را در بروزر خود مشاهده کنید.. 12

ــا موضــوع . 13 ــرای فــرم، از بیــن تم هــای موجــود، یــک تــم مناســب ب ــا انتخــاب آیکــن پالــت رنــگ می توانیــد ب ب
ــد. ــود انتخاب کنی خ

ــد . 14 ــترک بگذاری ــه اش ــان ب ــا یادگیرندگانت ــد آن را ب ــد، می توانی ــود را طراحی کردی ــون خ ــرم آزم ــه ف در صورتی ک
ــف  ــی مختل ــبکه های اجتماع ــرم در ش ــتراک گذاری ف ــکان به اش ــن، ام ــال کنید. هم چنی ــی ارس ــراد خاص ــرای اف ــا ب ی

ــود: ــر باز می ش ــره زی ــه Send پنج ــر روی دکم ــک ب ــا کلی ــود دارد. ب وج

ــا  ــر را ب ــد QR زی ــوگل را مشــاهده کنید، ک ــرم گ ــاخت ف ــم آموزشــی نحــوه س ــد فیل ــه می خواهی ــه: در صورتی ک نکت
گوشی هوشمند خود اسکن کنید:

کاربردهای آموزشی فرم گوگل

ــب  ــه برحس ــت ک ــواردی اس ــا م ــود، تنه ــل بیان می ش ــه در ذی ــواردی ک ــتفاده کرد. م ــی اس ــی مختلف ــد آموزش ــرای مقاص ــوان ب ــوگل، می ت ــاز گ از فرم س
ــرم  ــرد ف ــه کارب ــد. از جمل ــری را پیدا کنی ــرد دیگ ــوارد کارب ــود م ــت خ ــر خاقی ــت بناب ــن اس ــما ممک ــتفاده کرده اند و ش ــف، از آن اس ــراد مختل ــه، اف تجرب

ــت از: ــوگل عبارت اس گ

ساخت انواع آزمون های الکترونیکی چهارگزینه ای، تشریحی، صحیح-غلط، کوتاه پاسخ و ... . 1

ــما . 2 ــرای ش ــود را ب ــای خ ــا و پروژه ه ــد کاره ــدگان می توانن ــورت، یادگیرن ــق File upload؛ در این ص ــی از طری ــه های الکترونیک ــاد کارپوش ایج
ــد. ــا بازخورد  دهی ــه آن ه ــما ب ــال کنند و ش ارس

ایجاد فرم های نظرسنجی، برای گردآوری داده های مختلف هم چون نظرسنجی درباره گردش علمی، فعالیت های کاسی مختلف و ... . 3

ــان کاس، یــک . 4 ــدگان، واژه هــای خــود را در ایــن فــرم وارد کــرده و در پای ــه این صــورت کــه یادگیرن ایجــاد دیکشــنری های اشــتراکی آنایــن؛ ب
ــد. ــد گردآوری کنن ــم از واژه هــای جدی ــک عظی بان

به عنوان فرم های ثبت نام، برای کاس های تقویتی یا کارگاه های آموزشی. 5

ــدگان اســتفاده کند. در این صــورت می توانیــد مهارت هــای ســطح . 6 ــی یادگیرن ــرای ارزیاب ــر ب ــم و تصوی ایجــاد آزمون هــای چندرســانه ای کــه از فیل
بــاالی یادگیرندگانتــان را بســنجید. 

ــا روش هــای آموزشــی جدیــد ماننــد کاوشــگری و حــل مســأله؛ به این صــورت کــه یادگیرنــدگان، داده هــای گردآوری شــده . 7 اســتفاده در تلفیــق ب
ــورد نظــر  ــرای حــل مســأله م ــا، ب ــل آن ه ــج تحلی ــد و ســپس از نتای ــا واردکنن ــن فرم ه ــف را در ای ــای مختل ــورد مســائل و پدیده ه خــود در م

اســتفاده نمایند.
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     معرفی نرم افزارهای کاربردی برای آزمون سازی

ــاخت  ــوه س ــن؛ نح ــتوری الی ــازی در اس آزمون س
!)Drag and Drop(ــن ــش و رهاک بک

سعید لطیفی

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

اســتوری الین، یکــی از نرم افزارهــای کاربــردی و آســان بــرای ســاخت 
چند رســانه ای های آموزشــی اســت. ایــن نرم افــزار عاوه بر این کــه بــه 
شــما امکان می دهــد متــن، صــدا و تصویــر را بــرای ســاخت یــک چند رســانه 
قدرت منــد بــا هــم تلفیق کنیــد، امکانــات بســیار زیــادی نیــز بــرای ســاخت 
انــواع آزمون هــا دارد. در ایــن قســمت می خواهیــم بــه شــما نحــوه ســاخت 
ــد  ــوز بای ــه در آن دانش آم ــن" را ک ــش و رهاک ــوع "بک ــون از ن ــک آزم ی
ــد و  ــه آن بکش ــوط ب ــای مرب ــر را ج ــف تصوی ــای مختل ــن بخش ه عناوی
ــی  ــل ویژگ ــه دلی ــا را ب ــن آزمون ه ــم. ای ــد، آموزش می دهی ــپس رها کن س
درگیرکنندگــی کــه دارنــد، می تــوان بــازی آموزشــی نیــز نامیــد. در ادامــه 

ــم داد.  ــا را آموزش خواهی ــوع آزمون ه ــن ن ــاد ای ــوه ایج ــما نح ــه ش ب

ــام  ــد ن ــوز بای ــه دانش آم ــم ک ــون ایجاد کنی ــک آزم ــم ی ــا قصد داری در اینج

ــده در  ــخص ش ــمت های مش ــر روی قس ــی را ب ــف چین خوردگ ــواع مختل ان

ــت  ــی صح ــا بررس ــزار ب ــپس نرم اف ــد. س ــپس رها کن ــیده و س ــر کش تصوی

ــب می دهد.  ــورد مناس ــوز بازخ ــه دانش آم ــخ وی، ب پاس

برای ایجاد این آزمون گام های زیر را به ترتیب دنبال کنید:

ــود  ــایت های دانل ــی از س ــن 3 را از یک ــتوری الی ــزار اس ــدا نرم اف گام 1: ابت
ــزار  ــن نرم اف ــر روی آیک ــب آن، ب ــس از نص ــد. پ ــان دانلود کنی ــی زب فارس

ــود, ــزار بازش ــا نرم اف ــد ت کلیک کنی

ــا  ــد. ب ــای Story View می روی ــه نم ــد ب ــروژه جدی ــاد پ ــا ایج گام 2: ب
دوبــار کلیــک بــر روی اســاید کوچکــی کــه در مرکــز قــرار دارد، می توانیــد 

بــرای طراحــی آزمــون خــود بــه نمــای Slide View برویــد.

ــی  ــواع مختلف ــون، ان ــرای ســاخت آزم ــزار اســتوری الین، ب گام 3: در نرم اف
طبقه بنــدی  سه دســته  در  کلــی  به صــورت  کــه  دارد  وجــود  ســؤال 

شده اســت: 

• ســؤاالت از نــوع Graded: از ایــن نــوع ســؤاالت بــرای ســاخت 	
بــه  می تــوان  کــه  استفاده می شــود  ســؤال  اســاید  یــک 
ــا  ــه ای ی ــؤاالت چهارگزین ــد س ــاص داد. مانن ــره ای اختص آن نم

صحیح-غلــط.

• ــرای ســاخت 	 ــوع ســؤاالت ب ــن ن ــوع Survey: از ای ســؤاالت از ن
یــک اســاید حــاوی ســؤاالت نظرســنجی استفاده می شــود. 
ــر  ــت نظ ــرای دریاف ــی ب ــف لیکرت ــوع طی ــؤاالت از ن ــد س مانن

ــی و ...  ــواد آموزش ــورد م ــدگان در م یادگیرن

• ــؤاالت 	 ــوع س ــن ن ــوع Freeform: از ای ــؤاالت از ن س
ــه ســایر  ــرای ســاخت ســؤاالتی استفاده می شــود کــه نســبت ب ب
آزمون هــای  ماننــد  بیشــتری دارد.  انعطاف پذیــری  ســؤاالت، 

ــه کلیــک و بکــش و رهاکــن. ــه حســاس ب ناحی

ــا  ــرم آزاد ی ــوع ف ــؤال از ن ــاید س ــک اس ــاد ی ــرای ایج ــا ب در اینج

 Freeform و ســپس New Slide ،Home  از تــب ، Freeform
انتخاب کنیــد. را   Question

انتخــاب  بــا 
ــرای ســاخت اســاید مــورد نظــر  Freeform Question یــک پنجــره ب
ــواع  ــه ای از ان ــن مجموع ــد از بی ــما امکان می ده ــه ش ــه ب ــود ک باز می ش
ــه در  ــد. به دلیل این ک ــاب بزنی ــه انتخ ــت ب ــرم آزاد دس ــون ف ــف آزم مختل
اینجــا مــا قصد داریــم یــک آزمــون از نــوع " بکــش و رهاکــن" ایجاد کنیــم، 
ــه  ــد و دکم ــاب کنی ــون Drag and Drop را انتخ ــت آزم ــن فهرس از ای

ایجاد شــود. اســاید ســؤال  یــک  تــا  کلیک کنیــد  را   Insert Slide

گام 4: پــس از انتخــاب آزمــون Drag and Drop از فهرســت موجــود یــک 
ــا ایــن عنــوان ساخته می شــود.  اســاید ب

 Untitled ــام ــا ن ــرض، ب ــورت پیش ف ــه به ص ــاید را ک ــن اس ــه: اولی نکت
و  آن  روی  بــر  کلیک راســت  بــا  می توانیــد  را  ایجاد شده اســت   Slide

انتخــاب گزینــه Delete پاک کنیــد.

ــدا  ــوان Drag and Drop، ابت ــت عن ــده تح ــاید ساخته ش گام 5: در اس
ســؤال خــود را تایــپ و ســپس تصویــر مــورد نظــر خــود را وارد کنیــد و بــا 
ــورد  ــک از پاســخ های م ــب Insert مــکان هــر ی اســتفاده از shape در ت
نظــر را ایجاد کنیــد. توجــه داشته باشــید کــه بــرای هــر پاســخ یــک مربــع 

قرار داده شــود. 

In� ــرای تایــپ ســؤال مــورد نظــر از کادر متنــی موجــود در تــب  نکتــه: ب
اســتفاده کنید.  sert
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    آزمون سازی در استوری الین آزمون سازی در استوری الین

ــا Shape در  ــکل ها ی ــخ ها، از ش ــی پاس ــرای طراح ــود. ب ــوند طراحی می ش ــود کشیده ش ــای خ ــد در ج ــه بای ــخ هایی را ک ــن گام، پاس گام 6: در ای
تــب Insert اســتفاده می کنیم و متــن مــورد نظــر را در آن تایپ می کنیــم.

ــن کار، در ســمت راســت  ــرای ای ــد داده شــوند. ب ــر پیون ــا یک دیگ ــا ب ــد پاســخ ها و جــای آن ه ــا اســتفاده از Shape بای ــس از ســاخت پاســخ ها ب گام 7: پ
ــن از  ــد. بنابرای ــا متصل کنی ــکان آن ه ــا م ــد پاســخ ها را ب ــا، بای ــن نم ــد. در ای ــرم بروی ــای ف ــه نم ــا ب ــد ت ــه Form View کلیک کنی ــر روی دکم صفحــه، ب
Drag Item پاســخ مــورد نظــر و از قســمت Drop target مــکان مــورد نظــر پاســخ را انتخاب کنیــد. ایــن کار را بــرای پیونــد تمــام پاســخ ها و مکان هــا 

به هــم تکرار کنیــد.

ــتباه  ــد اش ــکان پیون ــا ام ــود ت ــی نمایش داده می ش ــای انتخاب ــخ ها و مکان ه ــه، پاس ــت صفح ــمت راس ــکان آن در س ــخ و م ــد پاس ــا پیون ــان ب ــه: هم زم نکت
پاســخ و مکان هــا پایین بیایــد.

ــرای تنظیمــات  ــورد نظــر طراحی شده اســت. ب ــون م ــا را به هــم پیوند داده باشــید، آزم ــک از آن ه ــر ی ــورد نظــر ه ــکان م ــه پاســخ ها و م گام 8: در صورتی ک
مربــوط بــه آزمــون می توانیــد در نمــای Form View از تــب Question، تنظیمــات الزم بــرای ســؤال را تغییر دهیــد. 

گام 9: در صورتی که بخواهید بازخوردهای پیش فرض را نیز تغییر دهید، در نمای Form View می توانید این کار را انجام دهید. 

ــون مورد نظــر را  ــب home آزم ــه Preview از ت ــا زدن دکم ــد و ب ــای Slide View بازگردی ــه نم ــد ب ــرای مشــاهده نتیجــه می توانی ــان ب گام 10: در پای
ــد. ــد و بیازمایی اجرا کنی

نکته: دکمه Preview از نمای Form View و تب Question قابل دسترسی است.
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International Events Relevant Evaluation and Assessment
Website/ information  Country/ City –

.Date of Conf
 Submission

Deadline
Title

http://educationconference.info/
/asia-pacific

 25th to 26th
 January 2018 
Bangkok, Thai�
land

 30th
De�

 cember
2017

EduTeach2018-Third Canadian International Confer�
ence on Advances in Education, Teaching &Technolo�
gy 2018

 Training, Evaluation and Assessment·Assessment  ·
and evaluation in Education

· Online Assessment
http://tech.westeastinstitute.com/
index.php/international-confer�
ence-technology-education-barce�
/lona-spain

 12th to 14th
 March 2018 
 Barcelona,
Spain

Febru�
 ary 19,
2018

 International Academic Conference on Technology in
 Education in Barcelona

Assessment Software Tools  ·

/http://icqahe.iqacduet.edu.bd 24th to 24th
 February 2018 
 Gazipur, Dhaka,
Bangladesh

 14th
No�

 vember
2017

 International Conference on Quality Assurance in
)Higher Education 2018 (ICQAHE 2018

http://tech.westeastinstitute.com/
index.php/international-confer�
ence-technology-education-vien�
/na�austria

 Vienna,
 Austria, April
17-19, 2018

 March
 27,
2018

 International Academic Conference on Technology in
 Education in Vienna

Assessment Software Tools ·

http://oneducationandlearning.
/com/congress/call-for-papers

 18th to 20th
 July 2018 
Paris, France

 1st June
2018

7th International Congress on Education and Learning

 Student assessment. Summative and formative ·
.assessments

.Teacher assessment ·

Assessment and measurement of educational qual- 
.ity

/http://www.languages3000.com 19th to 21st
 July 2018 
 Yogyakarta,
Indonesia

30 
March 
2018

Fifth International Conference on Language, Litera�
ture and Society 2018

Language Testing and Assessment ·

·  Language Program Evaluation

http://www.educationconference.
/info

 28th to 30th
 July 2018 
Toronto, Can�
ada

 15th
 March
2018

EduTeach2018-Third Canadian International Confer�
ence on Advances in Education, Teaching &Technolo�
gy 2018

https://www.adtelweb.
org/2018---13th-international-
conference-on-teaching-educa�
tion-and-learning-ictel-august-08-
09�bali�about�59

 Ibis Styles Kuta
 Circle, Bali,
Indonesia

 August 08-09,
Bali

Feb� 15
 ruary
2018

 13th International Conference on Teaching, � 2018
)Education & Learning (ICTEL

Other issues of interest related to teaching, educa-  ·
tion, information science and learning

https://www.sciencebg.net/
en/conferences/education-re�
/search-and-development

 23rd to 27th
 August 2018 
Elenite, Bul�
garia

Feb� 28
 ruary
2018

Education, Research & Development 2018, 9th Inter�
national Conference

Evaluation and assessment  ·

https://setc.ear.com.sg 30th to 31st
 August 2018 
Singapore

 24th
 May
2018

 The Singapore Education Technology Conference
2018

Evaluation/Performance  Measurement and Assess-·
ment

http://educationconference.info/asia-pacific/
http://educationconference.info/asia-pacific/
http://educationconference.info/asia-pacific/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-barcelona-spain/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-barcelona-spain/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-barcelona-spain/
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http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-barcelona-spain/
http://icqahe.iqacduet.edu.bd/
http://icqahe.iqacduet.edu.bd/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-vienna-austria/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-vienna-austria/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-vienna-austria/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-vienna-austria/
http://tech.westeastinstitute.com/index.php/international-conference-technology-education-vienna-austria/
http://oneducationandlearning.com/congress/call-for-papers/
http://oneducationandlearning.com/congress/call-for-papers/
http://oneducationandlearning.com/congress/call-for-papers/
http://www.languages3000.com/
http://www.languages3000.com/
http://www.educationconference.info/
http://www.educationconference.info/
http://www.educationconference.info/
https://www.adtelweb.org/2018---13th-international-conference-on-teaching-education-and-learning-ictel-august-08-09-bali-about-59
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By Suzanne Wegener Soled

مراکــز تربیــت معلــم  یکــی از مهــم ترین بخش 
ــی  ــش تجرب ــری و پژوه ــل نظ ــرای تحلی ــا ب ه
ــن  ــیابی اســت و ای ــه ســنجش و ارزش در زمین
ــا و نقــش هــای  ــوآوری ه ــا ن مراکــز همــگام ب
ــد  معلمــان نیازمنــد ابزارهــای  ــه ای جدی حرف
ــرای ســنجش یادگیــری و عملکــرد  جدیــدی ب
معلمیــن مــی باشــند؛ بــا توجــه بــه ایــن نیــاز 
ــاب  ــی انتخ ــون چگونگ ــرای آزم ــاب ب ــن کت ای
افــراد بــرای معلمــی انتخــاب و ارزشــیابی آنهــا 
در طــول دوره تربیــت معلــم مربــوط مــی شــود. 

ــه  ــاب ب ــن کت ای
ــرور و تحلیــل  م
ــود  ــش موج دان
زمینــه  در 
در  ســنجش 
معلــم  تربیــت 
مــی پــردازد و 
در  همچنیــن 
پــی گســترش 
و عمــق بخشــی 
ایــن  دانــش 
اســت.  حــوزه 
ایــن  مطالــب 
شــامل  کتــاب 

ــنجش در  ــش س ــد: نق ــی باش ــر م ــوارد زی م
تربیــت معلــم 

ابعاد سنجش معلمان 

سنجش و ارزیابی معلمان پیش از دبستان 

ــت  ــروج از تربی ــرای ورود و خ ــی ب ــون های آزم
ــرای معلمــان  معلــم آزمــون هــای عملکــردی ب

مسئولین کنترل عملکرد 

 Educational Assessment in 
the 21st Century

Developing and Validat-
 ing Multiple-choice Test
 Items

By: Thomas M. Haladyna 
ــای  ــون ه ــی آزم ــار یاب ــی و اعتب ــاب طراح  کت
از هاالدیانــا  تومــاس  اثــر  ای  گزینــه   چنــد 
و ســنجش  زمینــه  در  مطــرح   متخصصیــن 

تحصیلــی پیشــرفت  اســتاندارد   آزمون هــای 
ــرادی ــام اف ــاب تم ــن کت ــان ای ــت. مخاطب  اس
ــوال ــی س ــی و اعتباریاب ــه طراح ــد ب ــه من  عاق
 هــای چنــد گزینــه ای در جهــت انــدازه گیــری
ــای ــارت ه ــش و مه ــرد دان ــم، کارب  درک و فه
ــادی و ــر انتق ــون تفک ــاال چ ــطح ب ــناختی س  ش

ــود. ــی ش ــامل م ــاله را ش ــل مس  ح
مطالب این کتاب شامل موارد زیر می باشد:

مبانی آزمون های چند گزینه ای
اهمیت اعتبار یابی

قالب سوال های چند گزینه ای
شــیوه نامــه ای بــرای تدویــن ســوال هــای 

ای چندگزینــه 
نمونه های طراحی شده مناسب

شواهد اعتبار گویه ها
شــواهد معتبــر آمــاری بــرای گویــه هــا و پاســخ 

هــا
اســتفاده از پاســخ گویــه هــا بــرای بررســی 

مســائل خــاص
آینده طراحی گویه ها و اعتباریابی آن

رویکردهــای جدیــد دراعتباریابــی نوشــتن گویــه 
هــا و پاســخ دهــی بــه آن

 Assessment, Testing and
Evaluation in Teacher Ed-
 ucation (Social and Policy

 (Issues in Education

Editors: Wyatt-Smith, 
Claire, Cumming, Joy 

بــا  رابطــه  در  نویســندگان  کتــاب  ایــن  در 
تغییــرات جهــان پســامدرن، انقــاب اطاعــات 
و چالــش هــای اجتماعــی امــروز و تاثیــر آن بــر 
اولویــت هــای اموزشــی و نیــاز بــرای روش های 
ــرات  ــن تغیی ــر ای ــی ب ــیابی مبتن ــد ارزش جدی

ــد. ــی کنن بحــث م

مطالب این کتاب شامل موارد زیر می باشد: 

  ســنجش بــرای آینــده: مســائل و چالــش هــا،
ارزیابــی:  در  نــوآوری  و  خاقیــت 
جدیــد، هــای  قابلیــت  و  هــا   مهــارت 
ارتباطــی هــای  شــیوه  تغییــر   و 

ارزیابی فرایندها و پشــتیبانی حرفه ای 

 مســائل ارزیابی و فنون جدید: کارپوشه های 
 الکترونیکی

 صحت در ارزیابی
 ارزیابی و جنسیت 
 ارزیابی و معلولیت 

  چالشــهای ارزیابی، قانون و آینده
 اســتفاده معلمان از داده های ارزیابی

استفاده از داده های آزمون

 حرکت از عملکرد به اســتنتاج
ارزیابی آموزشی در نروژ 

تعریف اســتانداردهای قرن بیست و یکم 

     معرفی کتاب
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نشــریه ســنجش عملــی، پژوهــش و ارزشــیابی یکــی از نشــریه هــای 
ــاال اســت کــه دسترســی بــه مقالــه  ــا ضریــب تاثیــر ب برخــط معتبــر و ب
ــیابی و  ــش، ارزش ــنجش، پژوه ــر س ــی ب ــر مثبت ــه تاثی ــتند ک ــای مس ه

ــد. ــم می کن ــد را فراه ــس دارن ــه تدری حرف

ــده  ــا و ای ــل ه ــامل تحلی ــریه ش ــن نش ــده در ای ــر ش ــب منتش مطال
هایــی در مــورد مســائل روشــی و عملــی ایــن حــوزه هســتند و یــاری 
گــر خواننــد گان بــرای بــه روز نگــه داشــتن خــود در زمینــه روش هــا 
و روندهــا و پژوهــش هــای جدیــد ارزشــیابی در زمینــه هــای مختلــف 

ــند.  ــیابی می باش ــنجش و ارزش س
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سنجش و ارزشیابی در آموزش عالی

ــا  نشــریه ســنجش و ارزشــیابی در آمــوزش عالــی از نشــریات معتبــر و ب
ضریــب تاثیــر بــاال در حــوزه تعلیــم و تربیــت اســت کــه بــه تمامــی جنبه 
ــردازد.  ــی می پ ــوزش عال ــیابی در آم ــنجش و ارزش ــا س ــط ب ــای مرتب ه
هــدف ایــن نشــریه رشــد درک و فهــم از فراینــد  ســنجش و ارزشــیابی 
ــان و  ــری دانشــجویان، کارکن ــا یادگی ــط ب ــوارد مرتب ــه خصــوص در  م ب

ــد.  ــگاهی می باش ــعه آموزش توس

 Studies in Educational
Eva luation
https://www.journals.elsevier.com/studies-in-edu-
cational-evaluation/

Publisher: Elsevier Ltd.

ISSN: 0191-491X 

 
نشــریه پژوهشــی مطالعــات ارزشــیابی تربیتــی یکــی از نشــریه هــای 
بــا ضریــب تاثیــر بــاال و معتبــر در زمینــه تعلیــم و تربیــت اســت کــه 
ــن  ــردازد. در ای ــی پ ــیابی م ــر ارزش ــای معتب ــزارش ه ــار گ ــه انتش ب
نشــریه 4 دســته از مقالــه هــا منتشــر مــی شــود: الــف(. پژوهــش هــای 
ارزشــیابی تجربــی کــه بــه بحــث ارزشــیابی در عمــل در سراســر جهــان 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــری و عمل ــات نظ ــائل و موضوع ــردازد. ب(. مس می پ
ارزشــیابی برنامــه هــا، موسســه هــای آموزشــی و ســنجش یادگیرندگان. 
ج(.  مقالــه هایــی کــه بــه موضوعــات خــاص ارزشــیابی بــه صــورت کل 
یــا در کشــوری خــاص یــا گروهــی از کشــورها می پــردازد. د(. مــرور و 

خاصــه ای از مطالعــات ارزشــیابی.

Practical Assessment, Re-
search and Evaluation

Publisher: PAREOnline

http://pareonline.net/
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 نظــام تضمیــن کیفیــت در آمــوزش 	
عالــی

 توســعۀ 	 برنامه ریــزی  نظــام 
عالــی آمــوزش 

 ســنجش و اندازه گیــری آمــوزش 	
ــی عال

 ارزشــیابی عملکــرد نظــام آمــوزش 	
عالــی

 روان ســنجی و کاربردهــای آن در 	
ــی ــوزش عال آم

 نظام های سنجش	 ارزشیابی 

 آزمون های دانش و مهارت، 	
استعداد و صاحیت

 توســعۀ فّناوری اطاعات و ارتباطات 	
در سنجش و ارزشیابی

 برنامه ریزی آموزشــی و درسی در 	
آموزش عالی

 مطالعات تطبیقی در حوزۀ ســنجش 	
و اندازه گیری و ارزشــیابی آموزشی

 آزمون های ورودی آموزش عالی	

 رویکردها و روش ها در ســنجش و 	
آموزشی ارزشیابی 
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نشــریه ارزشــیابی آموزشــی و تحلیــل سیاســت 
ــد  ــر چن ــای معتب ــریه ه ــی از نش ــذاری یک گ
رشــته ای در زمینــه ارزشــیابی آموزشــی و 
سیاســت گــذاری اســت کــه مقالــه هــای 
معتبــر در ایــن زمینــه هــا را منتشــر می کنــد. 

و  اندازه گیری  مطالعات  فصلنامه  
آموزشی ارزشیابی 

امتیاز: صاحب 

ســازمان سنجش و آموزش کشور

شــا پا  5682-6742
http//:jresearch.sanjesh.org/

و  اندازه گیــری  مطالعــات  فصلنامــه  
ــا  ارزشــیابی آموزشــی، نشــریه ای اســت ب
ــی  رویکــرد علمی-پژوهشــی کــه مقاله های
ــد:  ــر می کن ــر منتش ــای زی ــا محوره را ب

     معرفی نشریه علمی پژوهشی
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محــرم  صاحب نظــران  و  پژوهشــگران  عالقه منــدان، 

ــر 400  ــت )حداک ــا رعای ــود را ب ــاالت خ ــد مق می توانن

ــی  ــه بالندگ ــت نام ــوزه فعالی ــا ح ــق ب ــه( و منطب کلم

ــی،  ــس از بررس ــا پ ــد ت ــال مناین ــه ارس ــه آدرس نرشی ب

در صــورت تأییــد در نوبــت چــاپ نرشیــه قــرار گیــرد. 

ــت اصــول ذکرشــده موجــب  ــدم رعای ــی اســت ع بدیه

ــاالت  ــار مق ــاپ و انتش ــر در چ ــا تأخی ــرش ی ــدم پذی ع

ــد. ــد گردی ــی خواه دریافت

نامــه بالندگــی در قبــول، رد و اصــالح مقــاالت آزاد 
اســت.

اســتفاده از مندرجــات نامــه بالندگــی بــا ذکــر 
مآخــذ آزاد اســت.
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