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  مؤلفمقدمۀ  
ـاً    معلم آخرين حلقة تصميم ـا او راس گيري دربارة چگونگي اجراي برنامة درسي است، خواه اين نقش به طور رسمي به او تفويض شده باشد ي

اطالعـات  . آموزان نيازمند اطالعـات اسـت   دانشگيري آگاهانة معلم در ارتباط با نحوة كار خود و نحوة كارش با  تصميم. دست به اين كار بزند
ـارة دانـش  . آموزان از منابع گوناگوني قابل گردآوري هستند مورد نياز معلم دربارة دانش آمـوز بـه طـور قطـع از خـود       اطالعات دست اول درب

  . ارگيري ابزار نياز داردآموزان به ابزار و طريقة به ك او براي به دست آوردن اطالعات از دانش. آيد آموزان به دست مي دانش
تأكيـد عمـدة ايـن    . پيش از آموزش، حين آموزش و پس از آمـوزش : ساز نياز دارد هاي سرنوشت گيري معلم در سه مرحلة اساسي به تصميم

ـازين بزنـد         براي اين نوع تصميم. گردد گيري پيش از آموزش معلم برمي كتاب بر تصميم ـار بايـد دسـت بـه سـنجش آغ . گيري معلم بـه ناچ
به هر صورت، يگانـه مقصـد سـنجش و    . دهد رو را پوشش ميهاي پيشِ هاي يادگيرنده و هم آموزش آموخته سنجش آغازين هم ميزان پيش

آمـوزان   بندي دانش سنجش و ارزشيابي آغازين هرگز كاربردي براي رتبه. گيري است ارزشيابي آغازين به دست آوردن اطالعات براي تصميم
ـازين دانـش   بايد و نميبنابراين، ن. ندارد ـاگرد دوم دانسـت      توان با استفاده از سنجش و ارزشيابي آغ ـا ش بـراي رفـع   . آمـوزي را شـاگرد اول ي
  . گيرد تعبيرها و تدبيرها و براي در اختيار قرار دادن منبعي كاربردي كتاب حاضر در اختيار معلمان قرار مي سوء

. رونـد پرداخـت   سنجش و ارزشيابي به كـار مـي   ةو اصطالحاتي كه در حوز سازي براي مفاهيم در اين مقدمه جا دارد به روشن
، 2جانسـون و  1هـارلن ( وجود نـدارد  يهاي سنجش و ارزشيابي و ارزيابي ابهامي چندان برد واژهركابراي اگرچه در زبان انگليسي 

در زبـان   .شـود  مي بيشتري ديـده مـي  ها، نظير زبان فارسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اختالل مفهو ولي در ساير زبان) 2014
شـود ايـن    از ايـن رو، ديـده مـي   . شـود  فارسي در بيشتر موارد بين سنجش و ارزشيابي و ارزيابي خـط مميـزي گذاشـته نمـي    

  .گيرند اصطالحات به جاي هم مورد استفاده قرار مي
بايد ساير اطالعـات  دارد ولي اي  سازندهآموزان در ارزشيابي برنامه و مدرسه نقش  اين نكته مهم است كه، اگرچه سنجش دانش
آموز دانسـته شـود داوري    اگر ارزشيابي برنامه و مدرسه برابر با سنجش دانش. دادرا هم در اين خصوص مورد توجه جدي قرار 

 پـس . هاي دخيل در كار اسـت متغير آموز يكي از انواع در ارزشيابي برنامه و مدرسه، سنجش دانش. نابجايي صورت گرفته است
  .عمل شوند ةهاي ديگري هم در كار ارزشيابي مدرسه وارد عرصمتغيرنياز است 

هاي اقتصـادي   در مجموعه كشورهاي سازمان همكاري. آيد كه، آيا سنجش معطوف به فرآورده است يا فرايند گاه اين سؤال پيش مي
بـه طـوري   . نجش، داوري دربارة فرايند استشود ولي در مجموع س يا فرآورده اطالق مي پيامد، سنجش بيشتر به سنجش 3و توسعه

آمـوزان كـه، در برابـر     هـاي دانـش   سنجش فرايندي است كـه بـر مبنـاي آن معلمـان از پاسـخ     «كند،  تعريف مي) 2000( پاپهامكه 
 » .آورند هايي به دست مي هاي آنان استنباط دهند، دربارة ميزان دانش و مهارت هاي ساختگي و طبيعي نشان مي محرك

بـه تعريـف ايـن     سنجش و ارزشـيابي  ةسازي مفاهيم مورد استفاده در حوز شد، نياز است براي روشن بيانق آنچه پيشتر بر وف
  .در ادامه تعاريفي از هريك از مفاهيم آمده است. پرداخت مفاهيم

تار مورد انتظـار  آموز جهت نشان دادن رف يك دسته تكليف يا سؤال است كه به قصد ايجاد فرصت براي دانش آزمون منظور از
فـرد در   7و پيشـرفت  6عملكـرد  ةبراي اشاره به داوري دربـار  5سنجش) 2012( و همكاران 4نوشهبنا بر باور . طراحي شده است

. گيـرد هاي بزرگ مقياس را در بر مي ي آزمون كالسي و آزمونها فعاليتسنجش، . شود تحقق اهداف يادگيري به كار گرفته مي
ي و كيفـي تعريـف كـرد     مندي جهت گردآوري داده هدفا به فرايند توان سنجش ر همچنين، مي سـنجش تـا    ةدامنـ . هاي كمـ

. دانـد  مـي عملكرد فرد يا گروه  ةدربار گيري تصميممعلم سنجش را محوري براي  .تر است گسترده گيري اندازه ةحدودي از دامن
زنـد و   نمايد، دست به سنجش آغازين مـي  را تبيين مينيازهاي يادگيري  كند، پيش ها را شناسايي مي براي مثال، معلم دشواري

  .گيرد كه تدريس را از كجا بايد آغاز كند سپس تصميم مي

                                                           
1 Harlen  
2 Johnson  
3 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
4 Nusche  
5 Assessment  
6 Performance  
7 Achievement  



2 

ز چـه  ئشـود فـرد حـا    فرايندي است كه در آن مشـخص مـي   گيري اندازه .هم قابل تعريف است گيري اندازههمراه با سنجش، 
آينـد در   بـه دسـت مـي    گيري اندازههايي كه از  داده ؛هاي كمي است توليد داده گيري، اندازهقصد انجام دادن . يي استها ويژگي

  .شوند ارزشيابي به كار گرفته مي
را قضـاوت دربـارة اثربخشـي مـدارس،      9ارزشـيابي كنند و  را به داوري دربارة كاركنان مدرسه اطالق مي 8نوشه و همكاران، ارزيابي

بـراي مثـال،    .گيري است هاي حاصل از اندازه گيري بر مبناي داده رايند تصميمارزشيابي ف. دانند اي مي هاي مدرسه ها و سياست نظام
اي كارايي رويكردها را  ناحية آموزشي امكان دارد رويكردهاي مختلف را براي خواندن معرفي كند و در صدد برآيد پس از دورة زماني

تواند چند نـوع روش   همچنين، معلم هم مي .ياز خواهد بودآموزان مورد ن هاي عملكردي دانش ارزشيابي كند براي اين ارزشيابي داده
 .هاي به دست آمده تصميم بگيرد كه كدام روش كارآمدتر بوده است تدريس را در كالس بيازمايد و بر اساس داده

سـنجش  اي از سنجش آغازين، گونه. توان سنجش و ارزشيابي آغازين را هم تعريف كردمفاهيمي كه تعريف شد، مي به اعتبار 
سـنجش و  . يابـد  مـي هفته پس از شروع مدرسه نيز ادامه  2تا  1و به مدت  شود مياست كه، پيش از آغاز سال تحصيلي شروع 

هـاي قبلـي    هدف از سنجش آغازين درك و فهم آمـادگي . هاي فراواني دارد ارزشيابي آغازين در طي سال تحصيلي هم كاربري
جايگـاه   1ة شكل شمار.  و فهم دانش و مهارت مرتبط با مواد يادگيري جديد استآموزان  آموزان، محورهاي خطاي دانش دانش

  .دهد نشان ميآموز  سنجش آغازين را در يادگيري دانش

 

 نجايگاه سنجش آغازين در يادگيري دانش آموزا .1شكل 

                                                           
8 Appraisal  
9 Evaluation  

 

شكل جريان پيوسته ياددهي اين 
 بـه . دهـد  و يادگيري را نشان مي

ـاهده مـي   كـه  طوري  كنيـد  مش
 تدريس از پيش آغازين سنجش

ـاس  بـر  معلـم . افتـد  مي فاقات  اس
ـار  مورد يادگيري هاي پيامد  انتظ
 زند مي آغازين سنجش به دست

 را خـود  تـدريس  آن اساس بر و
 تـدريس  چرخـة . دهد مي شكل
ـادگيري،  صـور  بـه  كه معلم ت ي

تمرين، بازخورد و يادگيري اتفاق 
افتـد در يـك مرحلـه ثابـت      مي
ماند، بلكه معلم براي تدريس  نمي

. كنـد  ريزي مـي  هبعدي هم برنام
ريـزي درسـي    معلم براي برنامـه 

ـنجش      بعدي هـم دسـت بـه س
پايــاني و هــم ســنجش آغــازين 

در واقــع، معلــم بــراي . نــدز مــي
نگارش طـرح درس مبتنـي بـر    
شواهد نيازمند سنجش يادگيري 

  .آموزان است دانش
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 سنجش آغازین براي فهم یادگیرندگان: 1فصل  

  اهداف یادگیري فصل 

  :رود پس از مطالعة اين فصل بتوانيد انتظار مي

 .دليل انجام دادن سنجش آغازين را بيان كنيد .1

 .منابع اطالعاتي مربوط به سنجش آغازين را شرح دهيد .2

 .يدها براي سنجش آغازين را درك كن رويكردهاي مربوط به كاربرد آزمون .3

 .نقش انواع مشاهده در سنجش آغازين را بيان كنيد .4

 .گيري انتظارات معلم را درك كنيد نحوة شكل .5

 .آموزان بر پيشرفت آنان را بيان كنيد پيامدهاي انتظارات جانبدارانة معلم از دانش .6

يكـي  . و شاهكار خواهد بودهاي آموزشي هماهنگ سازد، كار ا آموزان را با فعاليت هاي دانش اگر معلم بتواند دانش و مهارت
هاي  آموخته هاي آموزشي و پيش سازي فعاليت از ابزارهاي مهم در ياري به معلم براي رسيدن به هدف هماهنگ

توان گفت، فرايند سنجش پيشـتر از فراينـد    بدين ترتيب است كه مي. آموزان، سنجش و ارزشيابي آغازين است دانش
شود و تا هفتة دوم از آغاز فعاليـت آموزشـي    زشيابي پيش از آغاز مدرسه شروع ميفرايند سنجش و ار. شود آموزش آغاز مي
هـاي   پيامـد هـر معلمـي نيـاز دارد    . شـود  يابد و در طول روزهاي مدرسه هر زمان كه نياز باشد تكـرار مـي   مدرسه ادامه مي

وين اهـداف و بـه تبـع آن بـراي     براي تعيين و تد. كند را تعيين كند يادگيري كلي مربوط به موضوع درسي كه تدريس مي
  .ترين اقدامات است هاي آموزشي انجام دادن سنجش و ارزشيابي آغازين از ضروري تنظيم فعاليت

. افتـد  ريزي يا تهية طرح درس پيش از آغاز رسـمي آمـوزش اتفـاق مـي     ها براي برنامه ترين تصميم گونه كه روشن است مهم آن
شـك بـدون پاسـخ دادن بـه      بـي . گيرنـد  ه بر پاية شواهد و اطالعات كافي صـورت مـي  هايي هستند ك ها، تصميم برترين تصميم

سؤاالت ارائه شده در زير . آيد امكان تهية طرح درس يا برنامة يادگيري شايسته براي كالس وجود ندارد سؤاالتي كه در زير مي
  :را در نظر بگيريد

 تي الزم براي پرداختن به مواد يادگيري منظور شده را دارند؟شناخ/ هاي ذهني آموزان دانش مورد نياز و مهارت آيا دانش .1

 آموزان براي ياد گرفتن مواد يادگيري منظور شده اشتياق دارند؟ آيا دانش .2

 آموز حاضر را براي يادگيري اين مواد برانگيخت؟ توان دانش چگونه مي .3

 هاي تدريس خاصي گرايش دارند؟ آموزان نسبت به روش آيا دانش .4

بنـدي،   هـا، محتـوا، گـروه    گيري آگاهانه جهت سازگارسازي فعاليـت  اي را براي تصميم ه اين سؤاالت فرصت ارزندهپاسخ دادن ب
گيـري   امكان دارد اين سؤال پيش آيد براي تصميم. گذارد ايجاد انگيزه و حفظ آن، تخصيص زمان و ساير امكانات در اختيار مي

چهار دسته اطالعات را كه بـه معلـم كمـك     1شكل شمارة . عات نياز استآگاهانه دربارة عناصر طرح درس به چند دسته اطال
  .كند، به تصوير كشيده است مي
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  نقشة مفهومي سنجش آغازين. 1شكل 

هـاي   مغني بودن اطالعات معلم گا. شود معلم بايد با حجم زيادي از اطالعات كار كند ديده مي 1به طوري كه در شكل شمارة 
بر اساس چنين مجموعه اطالعاتي است كه . برد تري پيش مي ثربخشاآموز را به صورت  سازد و دانش آموزشي او را استوارتر مي

  .شوند ناميده مي 10هاي شواهدمحور درس  سازد كه طرح هايي آماده مي معلم امروز طرح درس

. كننده يـا اسـتعداديابي اسـت    سنجش و ارزشيابي تنظيم گويد كه اي سنجش و ارزشيابي سخن مي از گونه) 2001( 11ايراسين
شـناخت  . آمـوزان اسـت   هاي عمومي دانـش  ها، عادات ذهني و ويژگي تأكيد ايراسين بر اطالعات مربوط به ميزان دانش، مهارت

ي عمـومي  آموزان مربوط به فضا شناخت جمعي دانش. افتد آموزان هم به صورت انفرادي و هم به صورت جمعي اتفاق مي دانش
بهتر اسـت  . گرا، برخي فعال و بعضي هم مشتاق كارهاي هنري دارند آموزان عمل ها دانش براي مثال، برخي كالس. كالس است
 آمـوزان  دانشاساس، برخي اين بر . بندي كرد هاي چندگانة هوارد گاردنر تقسيم توان بر اساس هوش را مي آموز دانشگفته شود 

آمـوزان هـم جايگـاه ويـژة خـود را در       افـزون بـر ايـن، شـناخت يكايـك دانـش      . ضايي دارندگرا و بعضي هوش ف هوش طبيعت
آموزان بـراي آغـاز فراينـد يـادگيري را بـر اسـاس        تواند آمادگي اختصاصي دانش براي نمونه معلم مي. ريزي كالسي دارد برنامه

يابـد كـه    مربوطه و اطالعات حاصل شده معلم درميبا استفاده از ابزارهاي . هاي چندگانة هوارد گاردنر تعيين كند آزمون هوش
هاي چندگانه،  افزون بر كاربرد ابزارهاي مربوط به سنجش هوش .كند ريزي مي آموزاني و با چه مشخصاتي برنامه براي چه دانش

در . جويند ميآموزان سود  معلمان از ابزارهاي كمي و كيفي سنجش و ارزشيابي هم براي تعيين آمادگي دانشي و مهارتي دانش
. شـوند  كنند سنجش و ارزشيابي قابل اتكايي داشته باشـند شـرح داده مـي    ادامه، چهار دسته از اطالعاتي كه به معلم كمك مي

  .ها و كيفيت اسناد مدرسه، انتظارات معلم، مشاهدات، آزمون: اند از هاي اطالعاتي عبارت اين دسته

                                                           
10 Evidence-based lesson plan   
11 Airasian 

  هاي دو هفتۀ آغازین مدرسه  فعالیت
  

 مشاهدات  
 هاي ساختارمند تمرين  
 ها و سنجش آغازين آزمون پيش 

  از آغاز مدرسه یشپ هاي یتفعال
  

  ــه ــناد مدرس ــده(اس ــاي  پرون ه
  )آموزان دانش

 ــون ــ آزم ــون(ا ه ــگ،   آزم ـاي هماهن هـ
  )هاي كمكي هاي سراسري، آزمون آزمون

 هاي گزارش كارت  

  یفیک ینسنجش آغاز یارهايمع
  

 اهداف روشن و متناسب  
 هاي متناسب روش  
 هاي داراي روايي و اعتبار آزمون 
 رعايت انصاف و مثبت بودن  
 عملي بودن و كارآمدي 

  انتظارات معلم
  

 انتظارات رفتاري  
  ــادگيري ــارات ي ــداف ( انتظ اه

  )يادگيري
     ــوة ــه نح ــوط ب ــارات مرب انتظ

  پرداختن به يادگيري

سنجش 
آغازین

ش
دان

اي 
بر

 
موز

آ ش
دان

اي 
بر

 
موز

آ

اي 
بر

لم
مع اي 

بر
لم
مع
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  پیش از آغاز مدرسه 

  اسناد مدرسه) 1

آموزان در دسترس باشند اسناد  آموزان پيش از گشايش مدرسه و پيش از آنكه دانش ترين اطالعات دربارة دانش جامعبهترين و 
آمـوز   در پرونـدة دانـش  . آمـوزان هسـتند   اي در بيشتر موارد آخرين اطالعات انباشتي دربـارة دانـش   اسناد مدرسه. مدرسه است

هـاي اسـتعداد تحصـيلي و     دين، نظرات معلمان راهنما، مشاوران، نتايج آزمـون هاي وال اطالعاتي از قبيل نظرات معلم، يادداشت
برخـي اطالعـات ويـژة ديگـر     . شـوند  هاي درسي و تفسيرهاي مربوطه و ساير اطالعات سـودمند يافـت مـي    هوش، نتايج آزمون

هـاي   هاي تحصيلي، گرايش گرايش براي نمونه، اطالعاتي دربارة. آموز گذاشته شود آموزان هم امكان دارد در پروندة دانش دانش
  .مشي مدرسه دارد گنجاندن اطالعاتي از اين دست بستگي به خط... آموزان و  تفريحي، مسائل بلوغ دانش

كنند و اسناد مدرسه را مطالعه كـرده   اي به طور متداول پيش از آغاز سال تحصيلي در مدرسه حضور پيدا مي معلمان حرفه
هـاي روزانـه    ريزي جهت سال تحصيلي و تهية طرح درس آموزان را براي برنامه به پيشينة دانشو اطالعات مورد نياز مربوط 

  . گذارد ها تأثير منفي مي اي بر نگرش آن اي از معلمان بر اين باورند كه، گاهي اسناد مدرسه عده. كنند ثبت مي

تـري از   در جامعة آماري كـالن . زان به دست آورندآمو دهند اطالعات دست اول از دانش بنابراين، اين عده از معلمان ترجيح مي
آمـوزان و در عـين حـال داشـتن      معلمان و بر اساس ديدگاه مربيان و متخصصان علوم تربيتي تعامل شخصـي بـا خـود دانـش    

دار معلـم در   آموزان از مطالعة اسناد مدرسه به دست آمده باشد بنيـان مسـتحكمي بـراي حركـت نظـام      هايي دربارة دانش ايده
اي بايـد مـورد توجـه قـرار دهنـد آن       كار و معلمان حرفه اي كه معلمان تازه نكته. كند ريزي مي راستاي تهية برنامة يادگيري پي

از اين رو، توصيه بر آن اسـت كـه   . كند آموزان ارائه نمي اند ديد مناسبي از دانش هايي كه بازبيني نشده است كه استفاده از داده
شـود معلمـان بـه فـن تحليـل محتـوا و برقـراري         از سوي ديگر، توصيه مي. اي بروند اغ اسناد مدرسهمعلمان هوشمندانه به سر

  .ارتباطات بين اسنادي تسلط پيدا كنند و به زبان و بيان كمي هم مسلط گردند

  :هاسناد مدرس. اند برخي مزاياي عمدة استفاده از اسناد مدرسه در سنجش و ارزشيابي آغازين در زير فهرست شده

 .آموزان را درك كند دهند تا دانش اطالعات زيادي را در اختيار معلم قرار مي .1

 .كند آموزان را تسريع مي  شناخت دانش .2

 .آموزان هستند هاي قبلي دانش ها و پيشرفت اي براي توجه و احترام گذاشتن به موفقيت زمينه .3

 .كند ها پيشگيري مي ها و بررسي از تكرار برخي آزمون .4

 .دهد آموز را نشان مي گيري دانشخط سير ياد .5

 .دهند ها بيشتر كار كند نشان مي هايي را كه نياز است معلم روي آن زمينه .6

 .كند نزد معلم پيشگيري مي غيرمنطقيگيري انتظارات  از شكل .7

 .كند شروع آموزش را تسريع مي .8

9. ................................................................................................................................................... 

آمـوزان بـه    ها و با در نظر آوردن انواع اسناد مدرسه هنوز معلم بايـد برداشـتي را كـه از دانـش     با در نظر گرفتن انواعي از مزيت
زند بر اساس بخشـي از اسـناد و    گيري نهايي دست مي معلم اثربخش، از مجموع اطالعات به نتيجه. آورد موقتي بداند دست مي

هـاي درس و دريافـت اطالعـات كـافي از      آمـوزان در كـالس   شواهد معلم اثربخش با شروع سال تحصيلي و حاضر شدن دانـش 
  .زند گيري مي ها و مشاهدات دست به نتيجه آزمون پيش
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  ها آزمون) 2

هاي مستمري هستند كـه بـه طـور متـداول در طـرح       ها آزمون شي از آزمونبخ. آيد ها به اجرا درمي در مدارس انواعي از آزمون
تـوان در   هـا را مـي   اين نـوع از آزمـون  . شوند يادگيري به كار گرفته مي -بيني شده و در فرايند ياددهي هاي معلمان پيش درس

هـاي درس مـورد اسـتفاده قـرار      سهـا كـه در كـال    اي ديگر از آزمون گونه. ديد.. ها، نمونه كارها و  ليست ها، چك شكل آزمونك
تواننـد بـه    هـا مـي   اين دسته از آزمون. هاي هفتگي، ماهانه و فصلي هستند هاي پايان واحدهاي درسي، آزمون گيرند، آزمون مي

هـاي معلـم،    محوري آزمـون بـه سياسـت    تصميم دربارة هنجارمحوري و مالك. محور به اجرا درآيند صورت هنجارمحور و مالك
هـايي   شود و بايد كاربرد آن افزايش يابد، آزمون هاي ديگر كه كمتر استفاده مي از آزمون. طقة آموزشي بستگي داردمدرسه و من

  . آيند هستند كه به كار خودسنجي مي

دود هـا تـا حـ    معلمان در انتخاب و كاربرد انـواع آزمـون  . گذارند اطالعات ارزشمندي را در اختيار معلم مي ها هر دسته از انواع آزمون
هاي  خواهند اجرا كنند داده كنند يا مي اي كه اجرا مي بنابراين، معلمان هستند كه بايد با توجه به نوع برنامه. زيادي آزادي عمل دارند
  . آورند مناسب آن را فراهم مي

بـراي اسـتفاده از    بـراي معلمـان دو راه  . هـا را بـه كـار گيـرد     تواند همة انواع اين آزمون در آغاز سال تحصيلي هيچ معلمي نمي
  :ها وجود دارد آزمون

 هاي گذشته نگاه بر نتايج آزمون .10

 .هاي جديد اجراي آزمون .11

توانـد در   دهد كه او مـي  هاي جديد اطالعاتي را در اختيار معلم قرار مي دار آزمون هاي گذشته و اجراي نظام بررسي نتايج آزمون
  ).2شكل شمارة (فضاي آن اطالعات كار كند 

  
  ها فرايند به كار گرفتن نتايج آزمون. 2شكل 

  .توان استفاده كرد شود مي به صورتي كه در ادامه بيان مي 2از شكل شمارة 
آموزان را در درس رياضـي   دانش) آزمون خردادماه(معلمي را در نظر بگيريد كه پيش از آغاز سال تحصيلي نتايج آزمون پاياني 

اين معلم اطمينـان نـدارد كـه    . است 19يابد كه معدل نمرة رياضي كالس بيش از  او در بررسي نتايج درمي. بررسي كرده است

  هاي نتایج آزمون
 گذشته

  هاي نتایج آزمون
 جدید

 

ها مقایسۀ نتایج آزمون

 

  ی،شکاف دانش
 یو نگرش یمهارت

داد درون

و  یآموزش یطراح
 ش طرح درسنگار
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ها را بر  خواهد سطح تسلط جاري آن آموزان بتوانند همان سطح تسلط را نشان دهند ولي نمي دانش هدر آغاز سال تحصيلي هم
بـه مثابـة سـؤاالت    ) آزمون خردادماه(د از سؤاالت آزمون پاياني گير بدين سبب او تصميم مي. اساس حدس و گمان تعيين كند

معلم با كمك گرفتن از معاون آموزشي مدرسه، سؤاالت آزمون رياضـي خردادمـاه كـه بـه صـورت      . سنجش آغازين بهره بگيرد
، نتـايج هـر دو   پـس از اجـراي آزمـون   . كند گيرد و آن را در كالس درس اجرا مي هماهنگ اجرا شده بود از منطقة آموزشي مي

هـا توجـه    در اين مقايسه او هم به تفاوت بين دو معدل و هم به مقايسة سؤال به سـؤال آزمـون  . كند آزمون را با هم مقايسه مي
رسد كه معدل كل هر دو آزمون تفاوت معناداري دارند و اين تفاوت در مقايسـة ميـانگين    سرانجام او به اين نتيجه مي. كند مي

گيـرد   كند و تصميم مي معلم از تفاوت مشاهده شده به مثابة كاستي يادداري اطالعات ياد مي. شود ديده ميسؤال به سؤال هم 
  .ها تهيه كند هاي دو هفتة آغازين سال تحصيلي را بر اساس تحليل نتايج آزمون طرح درس
افزون بر اين، معلمـان  . ه كار بگيرنداي را كه كارش در باال گزارش شد در همة دروس ب توانند روال كار معلم فرضي معلمان مي

اي صـورت دهنـد؛ يعنـي، اگـر پرونـدة       سنج بهره بگيرند و كار مقايسه آموزان از نگرش توانند براي دستيابي به نگرش دانش مي
سـنج را   انـد، همـان نگـرش    سنج براي درس مطالعات اجتماعي پر كـرده  آموزان فرم نگرش دهد كه دانش آموزان نشان مي دانش
دهـد بـه    شكاف نگرش عالمتي است كه به معلم نشان مـي . آموزان را بيابد توانند مجدداً اجرا كنند تا تغييرات نگرشي دانش مي

  .آموزان كار كند چه صورتي بايد براي ايجاد انگيزش در دانش
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 هاي گزارش کارت) 3
هـاي گـزارش بـه طـور متـداول نتيجـة        در كارت. گيرد هاي گزارش بيشتر در دورة آموزش ابتدايي مورد استفاده قرار مي كارت

  ).3شكل شمارة (اي از كارت گزارش در زير آمده است  نمونه. شود آموز گزارش مي نهايي يا وضعيت نهايي دانش

  □پسر  □دختر : جنس ...........................................................: پايه .................................................................... :نام و نام خانوادگي

 ......................................................................: سرپرست/ شماره تلفن والدين .............................................: پيشنهاد شده براي پايه
  استعداد ریاضی  خواندن استعداد

 □خوب  □متوسط  □ پايه

  :خواندن بر پايه واحدهاي يادگيري استعداد
 □خوب  □متوسط  □پايه   )1واحد 

 □خوب  □متوسط  □پايه   )2واحد 

 □خوب  □متوسط  □پايه   )3واحد 

 □خوب  □متوسط  □پايه   )4واحد 

    توضیحات   

 

   

 □خوب  □متوسط  □پايه 

  :يادگيري يواحدها يهبر پا ياضياتر استعداد
 □خوب  □متوسط  □پايه   )1واحد 

 □خوب  □متوسط  □پايه   )2واحد 

 □خوب  □متوسط  □پايه   )3واحد 

 □ خوب □متوسط  □پايه   )4واحد 

    توضیحات   

 

  

  هاي شخصی ویژگی

 □اي  نيازمند خدمات مشاوره □نه چندان خوب  □پسنديده  □عالي   منش عمومي

  □اي  ازمند خدمات مشاورهني □نه چندان خوب  □پسنديده  □عالي   عادات كاري
  □ندارد  □ دارد  نياز به خدمات يادگيري ويژه

  □ندارد  □ دارد  پروندة محرمانه
  مسائل مربوط به سالمت

 ..................................................................... :سال تحصيلي .....................................................: پايه  يليتكرار سال تحص

  ..................................................................... :سال تحصيلي .....................................................: پايه  باالتر يةارتقاء به پا
  نظرات معلم

  

  اي از كارت گزارش نمونه. 3شكل 



9 

با ايـن همـه، اطالعـات كـارت     . تواند اطالعات پايه را از آن دريافت كند دهد، معلم مي نشان مي به طوري كه اين كارت گزارش
توانـد   كارت گزارش در كنار ساير منابع نقش خـوبي مـي  . گزارش به قدري وسعت ندارد كه بتواند منبع كاملي براي معلم باشد

  .ايفا كند

  آغازین مدرسه هاي دو هفتۀ فعالیت 

  مشاهدات) 1

آمـوز از   از اولـين روز مدرسـه، مشـاهدة دانـش    . گيـرد  ة نخست مدرسه مشاهدات رسمي و مشاهدات آزاد معلم شكل مياز هفت
اي  هاي مشـاهده  معلم براي بهره گرفتن كامل از مشاهده يا داده. شود آموزان شروع مي پرسي معلم با يكايك دانش مرحلة احوال

آمـوز را   در مرحلة نخست، معلم رفتار و ظـاهر دانـش  . رساند ي را به انجام ميبند چهار مرحلة گردآوري، تفسير، تركيب و طبقه
آموز بهداشت را رعايت كرده اسـت؟ آيـا    گونه لباس پوشيده است؟ آيا دانش آموز اين چرا دانش«سؤاالتي چون . كند مشاهده مي

آمـوز   فتار و رفتـارش تسـلط دارد؟ آيـا دانـش    آموز به چه ميزان به گ كند؟ دانش هايش ارتباط برقرار مي آموز با همكالسي دانش
  »شود؟ براي پاسخ دادن به سؤاالت داوطلب مي

در اين مرحله است كه معلم دربارة رفتار . هاي حاصل از مشاهده است دارد، تفسير داده دومين گامي كه معلم در مشاهده برمي
  :هاي داوري معلم باشد تواند از نمونه ر ميبراي مثال، موارد ارائه شده در زي. كند آموز داوري مي و ظاهر دانش

بـه نظـرم اتفـاقي در خانـة ايشـان      . شـود  رسد و با عدم آمادگي در كالس حاضر مـي  حسين هميشه دير به مدرسه و كالس مي«
  ».افتد كه بايد از آن خبردار شد تا مشكل را حل كرد مي

دهـد و   او بـا تمركـز كامـل گـوش مـي     . شود پاسخ دهد يده ميمحمد عادت دارد با لبخند و با اشتياق به همة سؤاالتي كه پرس«
  » .دهد ها را با دقت و به موقع انجام مي هميشه تمرين

آمـوزان ديگـر از او    احتمـال دارد دانـش  . زند و هيچ وقت براي تعامـل بـا ديگـران آمـاده نيسـت      سجاد خودش را به مريضي مي«
  ».خوششان نيايد

تواننـد هريـك از زاويـة     معلمان مي. نمونة ارائه شده برآمده از داوري معلم است شود، هر سه به طوري كه مالحظه مي
ايـن ويژگـي،   . هاي باز بـه طـور معمـول فاقـد سـاختار هسـتند       مشاهده. آموز بپردازند ديد خود به مشاهدة رفتار دانش

  . كند هاي غيررسمي تبديل مي هاي بارز را به مشاهده مشاهده

آمـوز داده شـده اسـت، دربـارة      هاي صورت گرفتـه و تفسـيري كـه از رفتـار و ظـاهر دانـش       يدر گام سوم، بر اساس داور
هـاي   آموز به معناي تركيب اطالعات واقعي و تفسيرها و برداشـت  سازي رفتار دانش مفهوم. شود سازي مي آموز مفهوم دانش

هـاي خـاص از تفسـيرها بـه عمـل       اوريبر اين اسـاس، د . توان مرحلة تفكر استقرايي دانست اين مرحله را مي. معلم است
سجاد از زير كـار در  «و » محمد داراي انگيزندة دروني است«، »انگيزه است حسين بي«: گويد براي مثال، معلم مي. آيد مي

  ».رو است

هـاي شخصـي    در اين مرحله، معلم فهرست جامعي از ويژگـي . گام چهارم مشاهده، رسيدن به صفت ويژه براي يادگيرنده است
معلـم  . هـا يـاري كنـد    آموزان و سامان دادن ساير فعاليت تواند او را در نحوة رفتار با دانش دگيرندگان را در اختيار دارد كه مييا

  :آموزان نظير فهرست زير دست يابد هاي دانش امكان دارد به فهرستي از ويژگي

 داوطلب 

 خودانگيخته 



10 

 توانا 

 گرا عمل 

 گرا ارتباط 

 پرحرف 

 گرا تعامل. 

هـاي رسـمي    ايـن فراينـد بـراي مشـاهده    . هاي مشاهدة رفتار و ظاهر يادگيرنده را به تصوير كشـيده اسـت   گام 4رة شكل شما
  . و غيررسمي يا باز است) ساختارمند(

  
  هاي مشاهده گام. 4شكل 

  هاي ساختارمند تمرین) 2

هـاي جديـد    ها و آمادگي يادگيرندگان براي شـركت در يـادگيري   ختهآمو يكي از رويكردهاي كارساز براي كسب آگاهي از پيش
آمـوزان در فضـاي مـنظم و البتـه در      دانـش . آموزان بتوانند در آن خودشان را نشان دهند اي است كه دانش ترتيب دادن زمينه

بـراي ايجـاد فرصـت     هـايي كـه   تمـرين . هاي دانشي، مهارتي و نگرشي خود را عيان كنند وضعيتي غيررسمي به راحتي واقعيت
  . هاي مشاهدة رسمي خشك و نه به اندازة مشاهدة غيررسمي، باز و فاقد ساختار است شوند نه به اندازة تمرين مشاهده داده مي

. آموزان در نظر بگيرد تا در مرحلة عمل شاهد چگونگي رفتـار آنـان باشـد    هايي براي دانش بهترين كار آن است كه معلم تمرين
. كننـد  ها را دنبال مي آموزان با اشتياق بيشتري آن د نظر اگر در قالب بازي، سرگرمي و فعاليت آزاد باشند دانشهاي مور تمرين

هاي فراهم آمده تعامل برقرار كنند به همان اندازه فرصت بـراي مشـاهدة دقيـق رفتـار      آموزان بيشتر در فعاليت هر اندازه دانش
تواننـد   د اشاره شده در پيش، تكاليف نگارشي، ارائة كالمي، كار گروهي و موردكاوي ميدر كنار موار. يابد آموز افزايش مي دانش
همچنـين،  . توانند با يكديگر دربارة تعطيالت تابستاني خود مصـاحبه كننـد   آموزان مي دانش. ساز مشاهدة اثربخش باشند زمينه

آموزان توانايي استدالل و كاربرد  اي دانش بازي رايانه در طي مصاحبه و. توانند بازي و تمرين رياضي برخط انجام دهند آنان مي
تـوان اميـدوار بـود كـه طـي آن       آموزان كار نگارشي انجام دهند مي اگر دانش. دهند هاي ذهني خود را نشان مي دانش و مهارت

  .توان مشاهده كرد و سنجيد ميزان انتقال دانش از سوي يادگيرنده را مي

آموزي كه اضـطراب زيـادي    دانش. كرد ايجاد فضاي تمرين و فعاليت عاري از فشار و اضطراب استاي را كه نبايد فراموش  نكته
دهد يا در مواردي بـه قـدري اطمينـان و اعتمـاد بـه       كند در نشان دادن رفتار مورد انتظار دقت كافي به خرج نمي را تجربه مي

  .آورد كه بخواهد دست به انجام كاري بزند نفس به دست نمي

  
  1گام 

  ةمشاهد
 رفتار و ظاهر

  2گام 
 هاي مربوط تفسیر داده

 به رفتار و ظاهر

  3گام 

 ترکیب تفسیرها

  4گام 
  فهرست کردن یا
 ها تعیین ویژگی
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  ها و سنجش آغازین آزمون پیش) 3

آزمون كرده و دست بـه سـنجش آغـازين     آموزان را پيش كنند دانش اي تالش مي در طي روزهاي آغازين مدرسه، معلمان حرفه
آن است كه ميزان دانش و توانـايي يادگيرنـده نسـبت بـه      رويكرد اولتوان با دو رويكرد انجام داد؛  ها را مي آزمون پيش. بزنند

شود در قالب  نگاه به گذشته دارد؛ يعني تالش مي رويكرد دوم. پوشش داده خواهد شد مورد سنجش قرار بگيردمحتوايي كه 
گـاه ايـن نـوع سـنجش،     . هـاي جديـد سـنجيده گـردد     سنجش آغازين آمادگي ورود يادگيرنده به زمينة يادگيري يا يـادگيري 

هايي باشـند   ايد بسيار اختصاصي و مرتبط با دانش و مهارتها ب آزمون به هر روي، پيش. شود ناميده مي سنجش رفتار ورودي
آمـوزان را بـراي مشـاركت بيشـتر در      هـا، دانـش   اختصاصي و كوتاه بودن زمان آزمـون . آموزان بياموزند رود دانش كه انتظار مي

زان خيلي با بـودن در  آمو واقعيت اين است كه پس از گذراندن دورة بلندمدت تعطيالت، دانش. كند ها ياري مي برگزاري آزمون
دازد بايـد  پـر  آمـوزان مـي   هـاي دانـش   آموختـه  به ويژه، وقتي سنجش آغازين به پيش. كنند موقعيت آزمون احساس راحتي نمي

  .با حساسيت بيشتري مديريت شود ها و فضاي آزمون آزمون

  انتظارات معلم 

ايـن گـروه از   . ه كننـد هـاي پيشـين آنـان مراجعـ     مونهاي آز آموزان و نمره هاي دانش دهند به پرونده برخي معلمان ترجيح مي
ها و انتظاراتي ايجاد كنـد كـه    معلمان بر اين باورند كه اطالعاتي كه به دست خودشان توليد نشده است احتمال دارد سوگيري

هـاي بـه    توان همة اسـناد مدرسـه و آزمـون    اگرچه نمي. نگاهي از اين دست به موضوع، نگاه درستي است. دور از واقعيت است
عصـارة باورهـاي او دربـارة     12هـاي معلـم   داشـت  انتظـارات يـا چشـم   . اعتبـار و غيرقابـل اتكـا در نظـر آورد     عمل آمده را فاقـد 

آموزان را نتـايج   هاي دانش بخشي از انتظارات معلم دربارة توانمندي. آموزان است هاي دانشي، نگرشي و مهارتي دانش توانمندي
  . دهد سنجش و ارزشيابي سنجش آغازين شكل مي

هاي آزمـون، عملكـرد كالسـي،     نمره: اند از دهند، عبارت آموزان را شكل مي اي از متغيرهايي كه انتظارات معلم از دانش بخش عمده
انتظـاراتي كـه در ذهـن معلـم     . اقتصادي - وضعيت اجتماعي و نژاد  ،، نام، جنس)داشتن سابقة ذهني(ظاهر، تجربة خواهر و برادر 

چگـونگي  . دهـد  آمـوز را تحـت تـأثير قـرار مـي      آموز و به نوبة خود نتـايج عملكـرد دانـش    نشگيرد رفتار يا تعامل او با دا شكل مي
براي درك هرچه بهتـر ايـن شـكل بـه توضـيح      . آمده است 5گيري انتظارات معلم و پيامدهاي مرتبط با آن در شكل شمارة  شكل

  .هاي آن توجه كنيد كليدواژه

. گـذارد ي همانند هر آزمون متغيري است كه تـأثير زيـادي بـر معلـم مـي     هاي هوش نتايج آزمون .هاي هوشينتايج آزمون. 1
  .توانند انتظار خاصي در معلم به وجود آورد هاي چندگانه مي آزمون بهرة هوشي و آزمون هوش

آموزان دختـر و پسـر را بـا يـك      معلمان دانش. كندآموز به طور متداول در معلم ايجاد گرايش مي جنسيت دانش .جنسيت. 2
 .كنند تا از اين سوگيري به دور باشند اي نهايت تالششان را مي هر چند معلمان حرفه. كنند نگاه نمي چشم

اي هستند كه معلمان  ها از مراجع اصلي پرونده. اي در مدرسه دارند آموزان هر يك پروندة تحصيلي دانش. پروندة تحصيلي. 3
 .آموزان خواه مثبت يا منفي در معلمان ايجاد كنند وانند تصويري از دانشت ها مي اطالعات داخل پرونده. كنند ها رجوع مي به آن

                                                           
12 Teacher expectations  
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هـاي   بـراي مثـال، اسـم   . كنـد  اي چون اسم يادگيرنده در معلم ايجاد ذهنيـت مـي   گاهي يك واژه و گاه واژه. نام يادگيرنده. 4
 .توانند دو تصوير جداگانه براي فرد ايجاد كنند آفرين ميحسن، اردشير، فاطمه و نوش

 . كند آموز ايجاد مي آموزان انتظار خاصي از دانش هاي قبلي معلم و وابستگي قومي دانش سوگيري .پيشينة قومي. 5

گذارند كـه   هاي پيش جاي پايي به جا مي خواهر و برادر موفق يا ناموفق سال پيش يا سال .سابقة ذهني از خواهر و برادر. 6
 .تحت تأثير قرار دهد تواند نگاه معلم نسبت به يادگيرنده را مي

چـاقي و الغـري   . تواند بر انتظار معلـم اثـر بگـذارد    هاي فيزيكي او مي آموز در كنار ويژگي ظاهر دانش .مشخصات فيزيكي. 7
 .كنندها براي برخي معلمان ايجاد ذهنيت ميزياد، رنگ پوست، ساختار اسكلتي و مواردي نظير اين

آموزي با چند بار عملكرد مثبت  دانش. دهندة ذهن معلم است سازمان گيرنده پيشعملكرد پيشين ياد .هاي قبليپيشرفت. 8
 .قبوالند كه بايد به او توجه ويژه شود به معلم مي

آموز رفتار كند؛ چه از نظر درسـي و   شود او به گونة خاصي با دانش مجموعه انتظارات معلم سبب مي .آموزداد دانش درون. 9
. آموز هم رفتار خود را به گونـة متفـاوتي سـاماندهي كنـد    شود دانش ود اين طرز رفتارها سبب ميخ. چه از نظر تعامل عمومي

 .گيري انتظار از اوستاي براي شكل آموز خود مايه طرز رفتار دانش

دهـايي  دا  داد هستند؛ يعني ايـن عوامـل درون   دهندة درون كه در باال مورد اشاره قرار گرفت شكل 9تا  1عوامل . درون داد. 10
 . دهند هستند كه به انتظارات معلم شكل مي

 . است 9تا  1آموز معدل مجموع عوامل  انتظارات معلم از دانش .آموزانتظارت معلم از دانش. 11

. گيـرد  آمـوز پـيش مـي    هايي است كه معلم بر اسـاس انتظـاراتش از دانـش    داد انواع رويهدر اينجا منظور از برون .داد برون. 12
  .ناظر بر رفتارهاي ناشي از انتظارات معلم هستند 17تا  13 هاي شماره

توانند از عهدة انجام كار گروهي برآينـد بـا    هاي يادگيرندگان باور دارد كه آنان مي معلمي كه بر اساس ويژگي .بندي گروه. 13
  . بندي كردن تفاوت اساسي دارد معلمي كه چنين اعتقادي ندارد، از حيث گروه

يـادگيري   -كند بر آن اساس در فرايند يـاددهي معلم بر اساس انتظاري كه از يادگيرنده دارد تالش مي .انتظارطرز اظهار . 14
  .او هدايت كند، به سؤال گوش فرا دهد و در حل مسائل براي كمك به او اشاراتي داشته باشد

. آموز اسـت درس متأثر از انتظار او از دانش آموز در كالس ميزان ارتباط كالمي و غيركالمي معلم با هر دانش .شمار تعامل. 15
اي كننـد و بـرعكس معلـم حرفـه     تر تعامل بيشتري برقـرار مـي   آموزان زرنگ اي به طور معمول بيشتر با دانش معلمان غيرحرفه

   .كند از اين سوگيري به دور باشد تالش مي

ن دو دسـته متغيرهـا را معلـم بـر اسـاس      ايـ   .سؤاالت+ هاي اختصاصي بازخورد و فعاليت+ تقويت اختصاصي. 17و  16
طـور سـؤاالت و بـازخورد آن     هاي اختصاصي و تقويت اختصاصي و همان منظور از فعاليت. دهد آموز ارائه مي انتظاراتش از دانش

-راهم مـي ها را براي يادگيرنده فـ  آموز يا بر اساس انتظاراتي كه از او دارد فعاليت است كه معلم با توجه به تفسيري كه از دانش

هاي يادگيري خاص، سؤاالت ويـژه و   آموز ضعيف دارد براي او فعاليت براي مثال، معلم بر اساس انتظاري كه از يك دانش. سازد
   .گيرد و برعكس حتي تقويت و بازخورد متفاوتي در نظر مي
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آمـوز  تأثر از انتظارات معلم از دانـش بندي هم از دسته تعامالتي هستند كه م شمار تعامل، طرز اظهار انتظار و گروه .تعامل. 18
  . هستند

ها را بـراي ارتقـاء    بازخود از متغيرهايي هستند كه معلم آن+ سؤاالت و تقويت اختصاصي+ هاي اختصاصي فعاليت .متغيرها. 19
  . كند عملكرد يادگيرنده استفاده مي

آموز بر اسـاس   دانش. كند آموز خودپنداره ايجاد مي نشآموز در دا مجموعه رفتارها و تعامالت معلم با دانش .داد برون. 22و  20
  .كند دهد انتظار از خودش را هم تنظيم مياي كه شكل ميخودپنداره

اي خـاص بينديشـد و   شود به گونهآورد سبب ميانتظاري كه يادگيرنده از خودش پديد مي .انتظارات شخص يادگيرنده. 21
  .آموز محصول انتظاراتي است كه او از خود دارد دانش در حقيقت، بخشي از طرز رفتار. رفتار كند
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  انتظارات معلم و پيامدهاي رفتاري آن. 5شكل 

دهـي انتظـاراتش نهايـت دقـت را      بنابراين، معلم بايـد در شـكل  . رفت باشند ها انتظار مي شوند كه از آن آموزان فردي مي دانش
  .داشته باشد

هاي  پیشرفت. 8
 جنسیت. 2 قبلی

 داد درون. 9
 آموز دانش

نتایج . 1
هاي  آزمون

 هوشی

 آموز انتظارات معلم از دانش. 11

داد درون. 10

پیشینۀ . 5
 قومی

سابقۀ ذهنی . 6
از خواهر و برادر 

 مشخصات. 7
 فیزیکی

نام . 4
 یادگیرنده

پروندة . 3
 تحصیلی

 

داد برون. 12

 

داد برون. 20

 

 انتظارات شخص یادگیرنده. 21

شمار . 15
  تعامل

  
 

تقویت . 16
  اختصاصی

+  
 بازخورد

هاي  فعالیت. 17
  اختصاصی

+  
 تسؤاال

 طرز اظهار انتظار. 14
 اشاره و راهنمایی -
 منتظر ماندن -

 بندي گروه. 13
عاملت.18                 متغیرها . 19

داد برون. 22
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ايـن دو فراينـد   . هسـتند ) 2003( 14بروفـي و  13گـود انـد   اي كه در اين زمينه كـار بيشـتري انجـام داده    سان تربيتيشنا از روان
  :اند بندي كرده آيد صورت آموز را به صورتي كه در زير مي اثرگذاري انتظارات معلم بر دانش

 .گيرد اوايل سال تحصيلي و در ادامة سال تحصيلي انتظارات معلم شكل مي .1
 .كند آموز بر اساس انتظاري كه شكل داده است رفتار مي طور مرتب با دانش معلم به .2
 .دهد آموز از خود و از پيشرفتش را تحت تأثير قرار مي رفتار معلم، انتظار دانش .3
آمـوز بـر اسـاس آن شـكل خواهـد       آموز هم پذيراي انتظار معلم باشد، نگـرش دانـش   اثر رفتار معلم تغيير نكند و دانشاگر  .4

 .گرفت
 .گذارد هاي او بر انتظارات معلم اثر مي آموز و پيشرفت رفتارها و پيامدهاي رفتاري دانش .5
آموز سبب پيشـرفت بـيش از    گردد؛ انتظارات باال از دانش آموز از انتظارات معلم متأثر مي سرانجام، پيشرفت تحصيلي دانش .6

 .شود آموز مي نششود؛ انتظارات پايين سبب پسرفت بيش از حد معمول دا حد معمول او مي

 15معیارهاي سنجش آغازین کیفی 

بنابراين، بـه  . دهد آموزي را شكل مي دانش -سنجش آغازين، بنيان بسياري از تصميمات آموزشي معلم و ماهيت تعامالت معلم
انجـام   معيارهـاي مربـوط بـه   . كار گرفتن فرايندها و روندهايي كه به كيفيت سنجش آغازين بيفزايد حائز اهميت فراواني است

  .ارائه شده است زيردادن سنجش آغازين كيفي در جدول 

  جدول معيارهاي سنجش آغازين كيفي

 توضيح معيار  رديف

 اهداف يادگيري  1
 روشن و متناسب

آمـوز   سنجش آغازين را بر اساس آموزشي كه خواهيـد داشـت و آمـادگي كـه از دانـش     
 .رود انجام دهيدانتظار مي

 تناسبهاي مبه كار گرفتن روش  2
  .هاي سنجش را با اهداف يادگيري هماهنگ سازيد روش براي سنجش آغازين

هاي مختلف اسـتفاده كنيـد و بـه طـور      هاي خود از روشبراي باال بردن روايي استنباط  روايي  3
  .هاي مشاهده شده توجه كنيدمرتب به تفاوت

كـاهش دهيـد و بـه     هـاي مختلـف   هاي آغـازين را بـا اسـتفاده از روش   خطاي سنجش  اعتبار  4
 . دهند بها دهيد آموزان نشان ميهايي كه دانششك

  .هاي احتمالي بكاهيد با استفاده از منابع گوناگون براي گردآوري اطالعات از سوگيري منصف بودن 5

بينيـد   در صـورتي كـه نيـاز بـه سـنجش نمـي      . هاي آغازين بهـا بدهيـد  به آثار سنجش  پيامدهاي مثبت  6
  .در معرض آزمون قرار ندهيدآموزان رادانش

بـر   هايي كه زمـان  از آزمون. آموزان استفاده كنيد هاي معمول و آشنا براي دانشاز سنجش  عملي بودن و كارآمدي  7
 .هستند پرهيز كنيد

  J. H. McMillan, Classroom Assessment, 2004, p. 99: برگرفته از

  اهداف یادگیري روشن و متناسب) 1

تعيين اهداف بسيار دقيـق ضـروري   . دست به سنجش آغازين بزنيد شايسته است اهداف يادگيري را تدوين كنيدپيش از آنكه 
آمـوزان سـود خواهيـد     ها براي ارزشيابي يادگيري دانـش  اهداف يادگيري بايد داير بر معيارهايي باشد كه در آينده از آن. نيست

                                                           
13 Good 
14 Brophy  
15 Quaity pre-instructional assessment  
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پس از آنكه سـؤاالت طـرح و   . رسد ه طرح سؤاالت سنجش آغازين ميپس از آنكه اهداف يادگيري تدوين شدند، نوبت ب. جست
بـا  . تر كردن انتظارات يادگيري كمك كنـد  تر كردن و واقعي تواند به عيني اجرا شد، اطالعات حاصل از تحليل صورت گرفته مي

هاي جبراني و در  به آموزش آموزان كالس در تعدادي از اهداف اجراي آزمون و انجام ارزشيابي امكان دارد روشن شود كه دانش
چنين اطالعاتي به برنامة يادگيري و مديريت كيفي كالس درس كمك . هاي مهارتي نياز دارند بخشي ديگر به تأكيد بر آموزش

  .كند شاياني مي

  هاي متناسب براي سنجش آغازین به کار گرفتن روش) 2

هـاي ذهنـي    براي مثـال، اگـر معلـم در نظـر دارد توانـايي     . دهاي سنجش آغازين بايد متناسب با اطالعات مورد نياز باشن روش
هـاي انشـايي و از بحـث و     را بسنجد براي اين كار او نياز خواهد داشت از آزمون) نظير تركيب، ارزشيابي و خالقيت(يادگيرنده 
اي، جـوركردني،   چندگزينـه   هايي چون آزمون هاي ذهني عالي استفاده از آزمون براي سنجش توانايي. ها استفاده كند نظاير اين
  .مراجعه كنيد 8و  7، 6هاي  براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به فصل. بخش نيستند نتيجه... كردني و  فهرست

  روایی) 3

بهترين راهنمايي براي تشخيص روا بودن سنجش آغـازين آن اسـت كـه گفتـه شـود، اگـر اطالعـات گـردآوري شـده دربـارة           
به منظور باال بردن روايي سنجش آغازين به كار گرفتن چنـد  . جش به عمل آمده داراي روايي استآموز صادق باشد، سن دانش

هاي او جاي سؤال و نقـد   هاي كمي باشد، استنباط طبيعي است كه اگر همة اطالعات معلم برآمده از آزمون. روش كارساز است
گيـري اتكـاء    كنند كه براي تصميم تحصيلي بيان ميبدين سبب است كه متخصصان سنجش و ارزشيابي . فراوان خواهد داشت

معلمي را در نظر بگيريد كه فقط از ابزارهاي كيفي براي گردآوري اطالعات و سنجش . به منبع اطالعاتي واحد خطا خواهد بود
يرنـده را  هـاي دانشـي يادگ   آموختـه  اي از اطالعات عينـي كـه پـيش    در اين صورت، او بخش عمده. كند و ارزشيابي استفاده مي

  . دهند از دست خواهد داد پوشش مي

  اعتبار) 4

هاي استاندارد براي اين قابل اتكا هستند كـه بارهـا بـه     آزمون. داردبا ميزان خطاي ابزارهاي سنجش و ارزشيابي ارتباط  ،اعتبار
. ي احتمالي قـرار دارنـد  هاي استاندارد پيوسته در معرض اصالح خطاها آزمون. ها برطرف شده است اجرا درآمده و خطاهاي آن

 اتكا به يك ابـزار آزمـون  . يري استگ به هر روي، پيام داشتن اعتبار سنجش آغازين آن است كه هر آزموني داراي خطاي اندازه
گر رفتار  براي پرهيز از خطاهاي سنجش، معلم بايد به طور پيوسته مشاهده. به معناي پيش رفتن با اطالعات آلوده به خطاست

بندي براي  بنابراين، زمان. بندي دقيق است ها نيازمند زمان دار بودن مشاهدات و برگزاري آزمون نظام. آموز باشد نشيادگيري دا
  .ريزي ساالنة معلم باشد هاي برنامه سنجش آغازين بايد در سرلوحة فعاليت

  منصف بودن) 5

اين بدان معنا است كه انتظارات . كند يجاد ميآموزان فرصت برابر ا سنجش آغازين منصفانه، سنجشي است كه براي همة دانش
اقتصـادي،   -آموز، جنسيت، پيشينة اجتماعي شما در مقام يك معلم به ميزان بااليي عاري از متغيرهايي چون ظاهر و نام دانش

معمـول و  بـاور  . آموزان حيـاتي اسـت   سوگيري نداشتن نسبت به دانش. آموز شكل گرفته است دانش... پيشينة قومي و زباني و 
هـاي غنـي،    آمـوزان خـانواده   آموزان نسبت به دانش هاي فقير آن است كه اين گروه از دانش آموزاني از خانواده غلط دربارة دانش
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دهد كـه نمـرة آزمـون     نشان مي) 2015( 16در حالي كه، نتايج آزمون پيزا. توانند داشته باشند ترند يا پيشرفت كمي مي ضعيف
  .هاي مديران آمريكايي بوده است آموزان خانواده هاي كارگري چين باالتر از نمرات رياضي دانش دهآموزان خانوا رياضي دانش

رساند كه بايد به انتظاراتي كه در بين عامة مردم وجود دارد پشت كرد و انتظـارات مبتنـي بـر     نتايج آزمون پيزا اين پيام را مي
 .واقعيت را شكل داد

  پیامدهاي مثبت) 6

اگـر  . آمـوز بگـذارد   ن است كه سنجش آغازين داشته باشد تا بتواند اثر مثبتي بر كار خود معلم و عملكـرد دانـش  انتظار معلم آ
اطالعـاتي كـه مـورد وثـوق معلـم باشـد بـه او در        . توان به پيامدهاي مثبت آن اميدوار بود اطالعات سودمند انگاشته شوند، مي

از سـوي ديگـر، اطالعـات درسـت و قابـل اتكـا بـه        . دهـد  اطمينان مييادگيري اثربخش  -دهي فرايند ياددهي تدريس و شكل
  .ريزي كند ها برنامه هاي خود آگاهانه نگاه كرده و براي آن ها و قوت دهد تا به ضعف آموز فرصت مي دانش

  عملی بودن و کارآمدي) 7

وري آنجاسـت كـه    بهره. شته باشدها، سنجش آغازين هم بايد داراي كارآمدي بوده و امكان عملي شدن دا  همانند همة سنجش
اي بـه كـار بگيريـد كـه زمـان زيـادي را از شـما و         هـا را بـه گونـه    ها اعتماد داريد استفاده كنيد و آزمون از اطالعاتي كه به آن

ي هـاي  براي مؤثر بـودن سـنجش  . هاي مختلف قابل اجرا باشند اي تنظيم كنيد كه در قالب ها را به گونه آموز نطلبد، آزمون دانش
به جـاي  . هاي متداول باشد در بسياري از موارد نياز نيست آزمون به شكل آزمون. دهيد بايد خالقيت داشته باشيد كه انجام مي

براي مثـال،  . ها استفاده كنيد توانيد از ساير رسانه كنيد، مي تكثير متن بر كاغذهاي مدرسه و نشان دادن آنكه آزموني برگزار مي
آمـوزان بخواهيـد    توانيـد طـي يـك فعاليـت گروهـي از دانـش       آموز را سـنجش كنيـد مـي    ندن دانشاگر قرار است سرعت خوا

بريـد در   سرانجام آنكه هر ابزاري كه براي سنجش بـه كـار مـي   . هايي از مجالت رشد را انتخاب و براي يكديگر بخوانند داستان
  .زنيد ن بپرسيد به چه منظوري دست به سنجش ميبه ديگر سخن، هميشه از خودتا. برابر اطالعات حاصل از آن مسئول باشيد

  خالصه 
برخـي اطالعـات   . آيـد  مـي  هاي اثـربخش بـه اجـرا در    ريزي آموزشي و تهية طرح درس سنجش آغازين به منظور تسهيل برنامه

جعه به پرونـدة  تواند با مراجعه به مدرسه يا با مرا معلم مي. آموز، پيش از آغاز سال تحصيلي براي معلم قابل دسترسي است دانش
آنچه در اين فصل بيشتر حائز اهميت بود آن اسـت كـه بـراي    . آموز، اطالعات زيادي را دربارة او به دست آورد الكترونيك دانش

گيـري انتظـارات    اطالعات زياد و مبتنـي بـر منـابع گونـاگون از شـكل     . سنجش آغازين بايد منابع گوناگوني در نظر گرفته شود
. دهـد  به طوري كه بحث شد انواعي از متغيرها، انتظارات معلـم را شـكل مـي   . كند آموز پيشگيري مي انشجانبدارانه نسبت به د

  . . . اقتصادي و  –جنس، نام، پيشينة خانوادگي، تجربة خواهر و برادر، شرايط اجتماعي : اند از تعدادي از اين متغيرها عبارت

بخش  هاي كيفيت ها، اهداف يادگيري و ويژگي ان به اسناد مدرسه، آزمونتو كم مي دهي انتظارات مثبت و سازنده دست براي شكل
  .ها اتكا داشت آزمون

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 چرا بايد اقدام به سنجش آغازين كرد؟ .1

 توان اتكا كرد، چرا؟ براي سنجش آغازين اثربخش به چه منابع اطالعاتي مي .2

                                                           
16 PIZA (Program for international student Assessment) 
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 .سنجش آغازين را نقد كنيد اسناد مدرسه به مثابه منبع اطالعاتي براي .3

 .اي را بيان كنيد گيري از اسناد مدرسه هاي بهره مزيت .4

 توان براي سنجش آغازين به كار گرفت؟ ها را با چه رويكردهايي مي آزمون .5

 ها را در سنجش آغازين به كار گرفت؟ توان نتايج آزمون چگونه مي .6

 .كنيدگيري از مشاهده براي سنجش آغازين را بيان  چگونگي بهره .7

 گيرد؟ چگونه انتظارات معلم دربارة دانش آموزان شكل مي .8

 اند؟ معيارهاي سنجش آغازين كيفي كدام .9

  منابع 
 Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment (4th ed.). New York: McGrow-Hill. 

 Good, T. L., and Brophy, J. E. (2003). Looking in classroom (9th ed.). New York: Longman. 

 McMillan, J. H. (2004). Classroom assessment: Principles and practice for effective instruction (3th ed.). New 
York: Pearson.  
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  سنجش آغازین براي فهم یادگیرندگان: 1فصل  

  خالصه 
آموز، پيش از آغاز  برخي اطالعات دانش. آيد مي ش به اجرا درهاي اثربخ ريزي آموزشي و تهية طرح درس سنجش آغازين به منظور تسهيل برنامه

آموز، اطالعـات زيـادي    تواند با مراجعه به مدرسه يا با مراجعه به پروندة الكترونيك دانش معلم مي. سال تحصيلي براي معلم قابل دسترسي است
. كه براي سنجش آغازين بايد منابع گوناگوني در نظر گرفتـه شـود  آنچه در اين فصل بيشتر حائز اهميت بود آن است . را دربارة او به دست آورد

به طوري كه بحث شد انواعي . كند آموز پيشگيري مي گيري انتظارات جانبدارانه نسبت به دانش اطالعات زياد و مبتني بر منابع گوناگون از شكل
جنس، نام، پيشينة خانوادگي، تجربـة خـواهر و بـرادر، شـرايط     : اند از تعدادي از اين متغيرها عبارت. دهد از متغيرها، انتظارات معلم را شكل مي

  . . . اقتصادي و  –اجتماعي 

  .ها اتكا داشت بخش آزمون هاي كيفيت ها، اهداف يادگيري و ويژگي توان به اسناد مدرسه، آزمون كم مي دهي انتظارات مثبت و سازنده دست براي شكل

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 ايد اقدام به سنجش آغازين كرد؟چرا ب .1

 توان اتكا كرد، چرا؟ براي سنجش آغازين اثربخش به چه منابع اطالعاتي مي .2

 .اسناد مدرسه به مثابه منبع اطالعاتي براي سنجش آغازين را نقد كنيد .3

 .اي را بيان كنيد گيري از اسناد مدرسه هاي بهره مزيت .4

 سنجش آغازين به كار گرفت؟توان براي  ها را با چه رويكردهايي مي آزمون .5

 ها را در سنجش آغازين به كار گرفت؟ توان نتايج آزمون چگونه مي .6

 .گيري از مشاهده براي سنجش آغازين را بيان كنيد چگونگي بهره .7

 گيرد؟ چگونه انتظارات معلم دربارة دانش آموزان شكل مي .8

 اند؟ معيارهاي سنجش آغازين كيفي كدام .9

  رویکرد سنجش آغازین: 2فصل  

  خالصه 
  :در اين فصل شش رويكرد مختلف به سنجش آغازين ارائه شد

 هاي محتوايي رويكرد تدوين نيمرخ قوت و ضعف يادگيرنده در حوزه .1

 نياز ها و دانش پيش رويكرد شناسايي مهارت .2

 رويكرد كسب تسلط بر اهداف ويژه .3

 آموز رويكرد تشخيص خطاي عملكردي دانش .4

 رويكرد تحليل ساختار دانشي .5

 اي به حل مسئله مؤلفه رويكرد .6

اگر به صورت طيفي به رويكردهـاي  . دهند آموزان را مورد توجه قرار مي هاي جديد دانش ها و آموخته آموخته اي از پيش هريك از رويكردها جنبه
در عمـل هـر   . اسـت ها و در سوي ديگر تأكيد بر كيفيت يادگيري  شود كه در يك سوي طيف تأكيد بر كميت ارائه شده نگريسته شود روشن مي
  .دو بعد مورد نياز و اساسي هستند
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ايـن سـؤالي   . در اينجا بايد به اين سؤال پاسخ داد كه، برابر رويكردهاي ارائه شده از چه ابزارهاي سنجش بايد براي سنجش آغازين بهره گرفـت 
ابزارهـاي كمـي و   . توان سود جست و كيفي ميبر وفق آنچه بحث شد براي سنجش آغازين از هر دو دسته ابزارهاي سنجش كمي . اساسي است

  .اي ارائه خواهند شد هاي جداگانه كيفي هر كدام در فصل

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 سنجش آغازين چيست؟ .1
 .هاي محتوايي را شرح داده و دربارة آن بحث كنيد رويكرد تدوين نيمرخ قوت و ضعف يادگيرنده در حوزه .2
 نياز چه هدفي دارد؟ ا و دانش پيشه رويكرد شناسايي مهارت  .3
 .رويكرد كسب تسلط بر اهداف ويژه را همراه با نقطة قوت و ضعف آن شرح دهيد .4
  .آموز را تحليل كنيد و براي كاربري آن مثال ارائه دهيد رويكرد تشخيص خطاي عملكردي دانش .5
  كند؟ رويكرد تحليل ساختار دانشي چه كمكي به معلم در نگارش طرح درس مي .6
 هاي درس به كار بست؟ اي به حل مسئله را در كالس رويكرد مؤلفه توان چه ميزان ميتا  .7

  آموزان ها و یادگیري دانش آموخته پیش: 3فصل  

  خالصه 
هاي صورت گرفته هم تالش شـد بـراي    در بررسي. آموزان مورد بررسي قرار گيرد ها در يادگيري دانش آموخته در اين فصل تالش شد نقش پيش

اي  تواند جايگاه سـازنده  هاي مناسب مي آموخته نشان داده شد كه پيش. شود شواهد پژوهشي مرتبطي معرفي شود گيري مي كه نتيجه هايي نكته
ها يـا   توانند برخي بدفهمي آموزان انگيزة الزم ايجاد شود آنان مي اين نتيجه به دست آمد كه اگر در دانش. آموزان داشته باشد در يادگيري دانش

  . هاي خود را نسبت به موضوعي كنار بگذارند سوگيري

  . آموزان را به ساختن مفروضات ناكارآمد هدايت كند تواند دانش جز زمينة مرتبط استفاده شود مي اي به ها در زمينه آموخته اگر از پيش

ها به صرف زمان، برنامه و  ر گونه تغيير در آنبنابراين ه. اند ها و باورهاي يادگيرندگان در طي زمان شكل گرفته هاي مرتبط با ارزش آموخته پيش
   .پيگيري نيازمندند

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 آموخته چيست؟ از پيشمنظور  .1
 دهند؟ آموز را تحت تأثير قرار مي هاي آتي دانش ها چگونه يادگيري آموخته پيش .2
 كند؟ آموخته وجود دارد و هريك چگونه عمل مي چند نوع پيش .3
 هاي يادگيرندگان را مورد سنجش قرار داد؟ آموخته پيش انتو چگونه مي .4

  انتقال یادگیري: 4فصل  

  خالصه 
تواننـد از   آمـوزان مـي   به چـه ميـزان دانـش   . اي هاي مدرسه اي برآمده از تجارب زندگي و يادگيري اي است؛ پيشينه آموز داراي پيشينه هر دانش

هاي آتي خود استفاده كنند؟ پاسخ به اين سـؤال نـزد افـراد عـادي متفـاوت       ر يادگيرياي د هاي مدرسه آموخته هاي زندگي و پيش آموخته درس
دو . كنـد  دار نمـي  ها هر چه هست اصل موضـوع را خدشـه   نتيجة تفاوت و اختالف در ديدگاه. است اين تفاوت در ميان متخصصان هم بارز است
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ريـزي مشـترك برنامـة     ها چراغ راهي براي برنامه آموخته آگاهي از پيش. ي آتيها ها و يادگيري آموخته واقعيت بنيادين تغييرناپذير هستند؛ پيش
گـردد از انـواعي از ابعـاد     شود تالش مي اي كه تهيه مي بر اساس طرح درس يا برنامة يادگيري. آموزان و معلم است يادگيري بين دانش -ياددهي

هاي يادگيري مورد  اي يادگيرندگان و انواع انتقال يادگيري بستگي تام به پيامده آموخته ميزان غور كردن در پيش. انتقال يادگيري استفاده شود
  .انتظار دارد

آمـوزان بـه    همچنين، راهبردهـايي بـراي معلـم و دانـش    . ها، ابعاد و الگوهاي انتقال يادگيري ارائه شود در اين فصل تالش شد تصويري از نظريه
  .ي و نگارش طرح درس ارائه شديادگير -كارگيري در فرايند ياددهي منظور به

خواهـد بـراي يـادگيري بـه كـار ببـرد يـا نبـرد،          آمـوز مـي   توان با اين جمله خالصه كرد كه، بدون آگاهي از چيزي كه دانـش  فصل حاضر را مي
ري انجـام دادن سـنجش و   آموزان براي يـادگي  ها و آمادگي دانش آموخته بهترين ابزار براي آگاهي از پيش. ريزي براي يادگيري ناقص است برنامه

  . ارزشيابي آغازين است

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
  انتقال يادگيري چيست؟ .1
 ؟داردچرا انتقال يادگيري اهميت  .2

  انتقال يادگيري چه ارتباطي با سنجش و ارزشيابي آغازين دارد؟ .3
  انتقال يادگيري چه ابعادي دارد؟ .4
  اند؟ الگوهاي انتقال يادگيري كدام .5
  گذارند؟ بر انتقال يادگيري تأثير ميچه عواملي  .6
  توان انتقال يادگيري را سنجيد؟ چگونه مي .7
 اند؟راهبردهاي تسهيل انتقال يادگيري كدام .8

  الگویی براي سنجش و ارزشیابی آغازین: 5فصل  

  خالصه  
توان در  پاتريك، ارزشيابي را ميركبر اساس الگوي پيشنهادي دونالد ك. هدف اصلي اين فصل طرح الگويي براي سنجش و ارزشيابي آغازين بود

يـادگيري اثـربخش، منحصـر كـردن      -آموزد كه در يك فضاي ياددهي اين الگو مي. چهار سطحِ واكنش، يادگيري، رفتار و نتيجه به انجام رساند
ر يك قالب محدودي نظير يابد نه د آموز در يك مجموعه معنا مي توان عملكردي دانش. سنجش آغازين به سنجش يادگيري اشتباه بزرگي است

يادگيري بدون نمـود يـافتن عينـي آن همچنـان در     . گيري يادگيري معنادار و پايدار است واكنش مثبت به يادگيري ماية اصلي شكل. يادگيري
تـوان بيـان كـرد     فكر ميبر اساس اين . تواند پيامدي داشته باشد رفتار قابل اتكايي نيست همچنين، رفتاري كه مي. ماند اي از ابهام باقي مي هاله

  .گيرندگان مدرسه قرار دهد آموز، معلم و تصميم تواند اطالعات غني در اختيار دانش كه، انجام دادن سنجش و ارزشيابي در چهار سطح مي

 هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 

 پاتريك داراي چند سطح است؟الگوي سنجش و ارزشيابي كرك .1

 چيست؟منظور از سنجش و ارزشيابي واكنش  .2

 .منظور از سنجش و ارزشيابي يادگيري را بيان كنيد .3

 چرا بايد رفتار را مورد سنجش و ارزشيابي قرار داد؟ .4

 .دليل سنجش و ارزشيابي نتيجه را تبيين كنيد .5

 چرا بايد الگوي چهار سطحي سنجش و ارزشيابي را در سنجش آغازين حياتي در نظر آورد؟ .6
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   ریزي سنجش و ارزشیابی برنامه: 6فصل  

  خالصه 
آمـوز بـراي بهسـازي عملكـرد خـود در       كوشش اصيل معلم و يادگيري و تـالش دانـش  . ريزي است انجام دادن اثربخش هر كاري نيازمند برنامه

هاي مستمر خـود را در   كند نتيجة كوشش آموز ياري مي سنجش و ارزشيابي به معلم و دانش. راستاي انتظارات خاص هم نيازمند بازنمايي است
هـاي يـادگيري    بدين سبب، براي آنكه ميزان تسلط يادگيرنده بر پيامـد . هاي يادگيري تعريف شده به نمايش بگذرانند ي دستيابي به پيامدراستا

سامان يـافتن سـنجش و ارزشـيابي اثـربخش نيازمنـد      . تعريف شده در برنامة درسي توسط معلم سنجيده شود به سنجش و ارزشيابي نياز دارد
فراينـد  . تواند معلم را در سنجش و ارزشـيابي كاميـاب كنـد    گونه كه در طول فصل بحث شد، يك فرايند شش گامي مي همان. ريزي است برنامه

  .يابد مورد اشاره از تعيين هدف سنجش و ارزشيابي آغاز و به استفاده از جدول مشخصات براي تهية آزمون خاتمه مي

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 و ارزشيابي چه اهميتي دارد؟ تهية برنامة سنجش .1

 شود؟ چند گام براي تهية برنامة سنجش و ارزشيابي اساسي دانسته مي .2

 .ها را با يكديگر مقايسه كنيد انواع آزمون .3

 هاي يادگيري قصد شده به چه نكاتي بايد توجه داشت؟ پيامددر تهية  .4

 كند؟ يري را تسهيل ميهاي يادگ پيامدهاي آموزشي چگونه تهية  بندي هدف گيري از طبقه بهره .5

 كند؟ هاي يادگيري كلي چه كمكي به تهية بيانية اهداف رفتاري مي پيامدبيان  .6

 .سطوح حيطة شناختي را در نظر گرفته و براي هر سطح يك هدف رفتاري بنويسيد .7

 كند؟ آموز مي تهية جدول مشخصات سنجش و ارزشيابي چه كمكي به برآورد توان رفتاري دانش .8

  غازین ابزارهاي کمیسنجش آ: 7فصل  

  خالصه 

هايي از سـؤاالت   همچنين، تالش شد در اين فصل، نمونه. هاي كمي را مورد بررسي قرار داد اين فصل روند تهية سؤاالت آزمون
حاصل محتواي اين . ها تدارك گرديد هايي هم براي كنترل كيفيت هر كدام از آزمون ليست چك. ها ارائه شود و انواعي از آزمون

  .مشاهده كرد 2توان در جدول شمارة  را ميفصل 

  ها شناختي و آزمون ةسطوح يادگيري حطي. 2جدول 

  انشايي  پاسخ كوتاه  جوركردني  غلط/صحيح  اي چندگزينه  سطوح حيطه
 خير  آري  آري  آري  آري  يادسپاري

 خير  آري  آري  آري  آري  درك مطلب

  شايد  آري  خير  خير  آري  تحليل
 آري خير  خير خير شايد  تركيب

 آري خير  خير  خير  خير  ارزشيابي

 آري خير  خير  خير  خير  خالقيت
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بنـابراين، پـيش از   . ها براي سطوح يادگيري مختلف مناسب نيسـتند  آيد همة انواع آزمون برمي 2به طوري كه از جدول شمارة 
بهتـرين راه  . آزمـون را برگزيـد   آنكه به ابزار آزمون توجه شود بايد به نوع هدف فكر كرد، سپس بايد متناسب با نوع هدف ابزار

زمـان   در طرح درس هـم . براي سيستماتيك عمل كردن، آوردن جدول ارائه شده در اينجا يا جداول مشابه در طرح درس است
  .توان ابزارهاي آزمون را هم انتخاب كرد با تعيين اهداف مي

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
  .ح دهيدهاي كمي را شر روند تهية سؤاالت آزمون .1
  اند؟محور كدام انواع آزمون دانش .2
  .هاي زير را در يك پاراگراف چهار سطري توضيح دهيد طرز تهية هريك از آزمون .3
 غلط/ صحيح  
 اي چندگزينه  
 جوركردني  
 كردني فهرست  
 پركردني  
 پاسخ كوتاه  
 گذاري نام  
 انشايي  
  .ويسيدسه نمونه سؤال براي سنجش توانايي ذهني تحليل، درك مطلب و ارزشيابي بن .4
 توان مورد سنجش قرار داد؟ ها مي توانايي ذهني عالي يادگيرنده را با كدام دسته از آزمون .5

  توصیفی -سنجش آغازین ابزارهاي کیفی: 8فصل  

  خالصه 
بحث در ايـن   در ارائة ابزارهاي مورد. تري داشته باشند پرداختيمتوانند كاربري راحت توصيفي كه مي -هاي كيفي در اين فصل به انواعي از روش

دانند كه فضاي يادگيري از كالسـي   با اين همه، معلمان مي. كارهايي براي تسهيل درك و كاربرد معرفي شود  فصل تالش شد رهنمودها و نمونه
بنـا بـه نيـازي كـه      تواند با رعايت قواعد كار، به طور خالقانه روند و كيفيت كاربرد ابزارها رابنابراين، هر معلم مي. به كالسي ديگر متفاوت است

 .دارد، بازتعريف كند

  هایی براي یادگیري بیشتر سؤال 
 توصيفي چيست؟ -منظور از ابزارهاي كيفي .1

 كنند؟ توصيفي چه كمكي به سنجش آغازين مي -ابزارهاي كيفي .2

 .توصيفي فهرست شده در زير را در يك سطر تعريف كنيد -هريك از ابزارهاي كيفي .3

 يكالسة ارائ  :  ..................................................................................................................................................   

 همايش  :  ..........................................................................................................................................................   

 رشنگا:    ...........................................................................................................................................................   

 شينما:   ...........................................................................................................................................................   
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 مصاحبه:   .........................................................................................................................................................   

 روزنگار:    ...........................................................................................................................................................   

 مشاهده :  .........................................................................................................................................................   

 يعملكرد فيتكل  :  ........................................................................................................................................   

 كارپوشه:    .........................................................................................................................................................   

 يشفاه پاسخ و پرسش  :.............................................................................................................................   

 كآزمون :  ..........................................................................................................................................................   

 كنند؟ توصيفي چه مزيتي براي تهية طرح درس معلم ايجاد مي -هريك از ابزارهاي كيفي .4

  دهد؟ مي آموز قرار توصيفي چه اطالعاتي را در اختيار معلم و دانش -اجراي ابزارهاي كيفي .5


