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سنجش عملکردی
ناصر جعفری

سنجش عملکردی که نمونه ای از ارزشیابی کیفی است به دلیل کاستیها و نارسائیهای ارزشیابی
کمی به تدریج در حوزههای اجرایی به ویژه مدارس راه باز کرده است .این نوع سنجش به جهت ماهیت
و کارکردهای خاصی که دارد ،تا پیش از تغییرات ایجاد شده در برنامه های درسی شاید از چنان اقبالی
برخوردار نبوده اس��ت اما در یک دهه گذش��ته ب��ا توجه به تحوالت ایجاد ش��ده در رویهها و روندهای
آموزش��یازجایگاهمناس��بیبرخوردارش��دهاس��ت.
همسویی و هم راستایی این نوع سنجش با اهداف و برنامه های قصد شده برای آموزش دانشآموزان
تیزه��وش دلی��ل اصلی پرداختن به این موضوع اس��ت .همچنین تالش خواهد ش��د تا در صورت امکان
در ش��مارههای دیگر نش��ریه نیز به فراخورحال نمونهه��ای دیگری از روشهای ارزش��یابی کیفی ارائه
گردد .در این ش��ماره تالش ش��ده به اجمال ضمن بازخوانی اهمیت ارزشیابی ،به مسائل و دشواریهای
ارزش��یابیهای کنونی (کمی) نیز اش��اره ش��ود.

اهمیت ارزشیابی
ارزشیابی از چهار منظر دارای اهمیت است.
 -1از دیدگاه معلمان :آموزگاران از طریق ارزشیابی میتوانند:
• از میزان اثر بخشی آموزش و تدریس خود اطالع حاصلنمایند
• از میزان تحقق اهداف آموزشی در مربوطه اطمینان پیداکنند
• از میزان آگاهی و آمادگی دانشآموزان برای شروع مطالب جدید آگاهی یابند.
 -2از دیدگاه دانشآموزان :دانشآموزان از طریق ارزشیابی میتوانند:
• از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیداکنند.
• از توانائی ها و استعداد های خود درک نسبتا درستی به دست آورند
• اطالعات نسبتا خوبی از میزان دانش و مهارتهای کسب شده خود به دستآورند
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 -3از دیدگاه اولیای دانشآموزان :از این منظر ارزشیابی وسیلهای است برای
• آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان
• انجام اقدامات الزم برای رفع نقاط ضعف و تقویت و توسعه جنبههای مثبت
• شناسایی استعدادها و فراهم نمودن زمینههای الزم برای رشد و شکوفایی آن
 -4از دیدگاه برنامه ریزان و کارشناس��ان آموزش��ی :مطالعه نتایج ارزش��یابی برای برنامهریزان و
کارشناسان دارای اهمیت بسیاری است چرا که آنها از این طریق میتوانند:
• از میزان اثر بخشی برنامه های آموزشی آگاهی یابند
• برنامهه��ای الزم ،روشها و تجهیزات آموزش��ی جهت تطابق با ش��رایط موجود را طراحی و
تنظیم نمایند
مسائل و دشواریهای ارزشیابیهای کنونی

( )1اهمی��ت ارزش��یابی از آموختههای دانشآموزان ب��ر هیچ فرد آگاه به مس��ائل تعلیم و تربیت

پوش��یده نیس��ت؛ به گونه ای ک��ه متخصصصان یکی از عناص��ر مهم آموزش و پرورش را ارزش��یابی
میدانند .اما چگونگی نگاه به این حوزه ،مس��ائل و مشکالتی را موجب شده است؛ به گونهای که معلم
و دانشآموز س��ایه سنگین ارزش��یابی را در زمان آموزش و مطالعه بر سر خود احساس می کنند .در
واقع معلم آموزش خود را برمبنای نوع و شکل سؤاالت امتحانی طراحی نموده و دانشآموز نیز برنامة
مطالعه خود را بر اساس این که سؤاالت امتحانی چگونه است تنظیم میکند .با این شیوه «سنجش و
اندازهگیری به جای آن که وس��یلهای باشد در خدمت آموزش ،خود به یک هدف واال تبدیل میشود؛
به عبارتی دانشآموزان درس میخوانند تا امتحان بدهند».

( )2نس��بت زمانی امتحان به آموزش در اغلب نظامهای آموزشی کشورهای توسعهیافته1 ،به 25

اس��ت؛ در حالی که این نس��بت در نظام تعلیم و تربیت رس��می ما علیرغم تغییر رویهها و روندهای
ارزش��یابی با استاندارد فوق فاصله دارد .مفهوم نس��بت مزبور این است که به ازای هر یک ساعتی که
امتحان گرفته میش��ود ،باید بیس��ت و پنج ساعت آموزش داده شده باش��د؛ و یا هر یک روز امتحان
باید بعد از بیس��ت و پنج روز آموزش انجام ش��ود .زمانی که ما مکر در مکرر در حال برگزاری آزمون
هس��تیم  -اگرچه برای این کار خود عناوین دیگری را هم بر میگزینیم  -بدیهی اس��ت که این نسبت
با استانداردهای موجود فاصله خواهد داشت.

( )3انتقادهای وارده بر ارزش��یابی های کنونی گویای این مطلب اس��ت که عمده ارزش��یابیها بر

تکالیف کم اهمیت ،جزئی و تصنعی متمرکز است  .این تکالیف توانایی دانشآموزان را در به کارگیری
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دانش و مهارتهایشان در زندگی واقعی مورد آزمون قرار نمیدهند.

( )4یکی دیگر از مسائل مترتب بر ارزشیابیهای کنونی این است که بسیاری از جنبههای شناخت

و تفاوتهای اساس��ی را که در فهم دانشآموزان وجود دارد ،مورد توجه قرار نداده اس��ت .برای نمونه
بس��یاری از ابعاد مهم یادگیری مانند س��ازمان دانش فراگیران ،مهارتهای خودارزیابی  ،مشارکت در
حل مسئله و  ...کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

( )5مناقش��ة دیگری که در ارتباط با ارزش��یابیهای رایج وجود دارد این است که با افزایش نمره

دانشآموزان نمیتوان گفت که یادگیری آنها در یک زمینه دانش��ی و مهارتی بهبود پیدا کرده اس��ت.
زیرا با آموزش نحوة آزمون دادن میتوان نمرات آزمونشوندگان را افزایش داد.

( )6محدودیت دیگر به ماهیت ایس��تای بس��یاری از ارزش��یابیهای کنونی معطوف است .بیشتر

ارزش��یابیهای ج��اری همانند ی��ک «عکس فوری» در یک زمان ثابت هس��تندکه گزارش��ی از درک
مفهوم��ی و پیش��رفت فرا گیران ک��ه در کانون یادگیری قرار دارد ،به دس��ت نمیدهن��د؛ زیرا عمدة
روشهای کنونی ارزش��یابی فاقد چارچوب نظری زیر بنایی برای فهم نحوه یادگیری در یک حیطه از
دانش هستند( .تلخابی)1390
سنجش عملکردی الگوی مناسب با اهداف برنامه درسی آموزش تیزهوشان
در خصوص اهداف آموزش��ی برای تیزهوشان و بر اساس توانائیهای خاص آنان میان متخصصان
اتف��اق نظر وجود دارد .برای مثال بیس��لی اصول هفتگانة پاس��و ( )1982را مطرح می کند( :معافی
)1392
 -1تاکید برمطالعه همهجانبه و ارتقای سطح معلومات آنها
 -2توسعه مهارتهای فکری و خالق
 -3تحقیق مس��تمر در مورد اطالعات متنوع دسترس��ی به منابع تخصصی و استفاده از آنها از
جمله فناوری اطالعات و ارتباطات
 -5تقویت خودیادگیری
 -6تفکر در سطوح باال
 -7غنیسازی برنامههای درسی در قالب حل مسائل
ارلیچ ویرجینیا ( )1982درآموزش تیزهوشان بر اهداف زیر تاکید میکند:
 -1تسلط در مهارتهای اساسی
 -2تبحر در مهارتهای فکری
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 -3کسب یک اطالعات اساسی ضروری برای زندگی در جامعه
 -4مواجه شدن با گسترة وسیعی از دانش
 -5آشنایی با گسترة وسیعی از مشاغل و عرصههای کار
 -6فراگیری مسئولیتهای اجتماعی و مدنی
 -7آگاهی از ارزشهای معنوی اخالقی و روحی
 -8رشد ویژگیهای مثبت و مرتبط با تیزهوشی
با توجه به اهداف آموزش��ی و پرورش��ی قصد ش��ده برای دانشآموزان تیز هوش و نیز برنامههای
درس��ی و آموزش��ی برای این گروه خاص و همچنین مطالب پیشگفته در بخش مقدماتی این نوشتار
بیتردید نظام ارزش��یابی پیش��رفت تحصیلی موجود هماهنگی کمی با اهداف و برنامههای درسی این
گون��ه دانشآموزان دارد .لذا ضرورت توجه به الگوی جایگزین ارزش��یابی پیش��رفت تحصیلی یکی از
ضرورته��ای تعلی��م و تربیت این گروه می باش��د .یکی از الگوهای جایگزین برای ارزش��یابی کنونی،
س��نجش عملکردی است .این نوع ارزش��یابی ،مفهومی قدیمی است که در دهه  1990نگاه تازهای به
آن ش��د .در این روش ،دانشآموزان به انجام تکالیف اصی��ل یا واقعی مبادرت میورزندکه متضمن به
کارگیری ترکیب دانستنیها و مهارتها در یک زمینه و در چارچوب یک پروژه واقعی است.
برخی از ویژگیهای سنجش عملکردی
س��نجش عملکردی بیش��تر با مهارت س��رو کار دارد ،مهارت در اس��تفاده از فرایندها و شیوههای
اجرای��ی و نی��ز مهارت در تولید فراوردهه��ا (گرانالند  .)1988به عنوان مث��ال ،دروس علوم تجربی با
مهارته��ای آزمایش��گاهی ،دروس ریاضی با مهارت های حل مس��ئله ،دروس ادبی��ات با مهارتهای
برقراری ارتباط و دروس مطالعات اجتماعی با مهارتهایی چون استفاده از نقشه و نمودار ،کار در گروه
و  ...س��ر و کار دارند .اینها نمونههای مهارت در استفاده از فرایندها و شیوههای اجرایی هستند .عالوه
ب��ر اینه��ا ،مهارت در تولید فرآوردهها در دروس هنر ،آموزش صنعتی و تجاری ،آموزش تربیت بدنی و
 ...از هدفهای مهم آموزش و یادگیری به حساب میآیند.
سنجش عملکرد شامل دامنه وسیعی از روشهای متفاوت و متنوع سنجش میشود که معموال از
محدوده قلم و کاغذ فراتر می رود .تعدادی از این روشهای جایگزین عبارت است از :سنجش انطباقی
با رایانه ،س��نجش عملکرد انفرادی و گروهی ،انجام مصاحبه ،آزمونهای غیررس��می ،مش��اهده انجام
آزمایشهای علمی ،ارائة ش��فاهی مباحث و استدالل منطقی و  ...بر خالف روشهای رسمی و معمول
اندازهگی��ری ،آموختههای فراگیران مانند آزمونهای چندگزینهای ،صحیح غلط و  ...که دانشآموز به
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انتخاب یکی از پاس��خهای آماده اقدام میکند .روشها و ابزار س��نجش عملکردی مستلزم اجرا و تهیه
پاس��خ توسط فراگیر می باشد .یک س��نجش عملکرد مطلوب دارای دو جزء اساسی است؛ یک بخش
تکلیف عملکرد و دیگری مالک یا راهنمای نمرهگذاری عملکرد .تکلیف عملکردی شامل یک محصول
عین��ی و معین ،نحوه رفتار و ارائه عملکرد یا پاس��خ فراگیر اس��ت .راهنمای ارزش��یابی نیز به منظور
جلوگیری یا کاهش قضاوت ذهنی و ش��خصی ارزیاب و ارائة یک قضاوت نس��بتا مناس��ب و عادالنه از
عملکرد فراگیر میباشد.
دستهبندی آزمونهای مبتنی برعملکرد
آزمونهای عملکردی به انواع مختلفی تقسیم میشود (گرانالند  ،1988نقل از سیف  .)1385این
آزمونها را به چهار دس��ته تقس��یم میکند :آزمون کتبی عملکردی ،آزمون شناسایی ،آزمون عملکرد
در موقعیتهای شبیهسازی شده و نمونه کار.

ال�ف) آزمون کتبی :بی��ن آزمونهای کتبی معمولی و آزمونهای کتبی عملکردی تفاوت وجود

دارد .آزمونهای کتبی عملکردی عمدتا با کاربست دانش و مهارت در موقعیتهای عملی یا شبیهسازی
شده با موقعیتهای واقعی تاکید دارند.

ب) آزمون شناس�ایی :این آزمون روش��ی است برای س��نجش توانایی یادگیرنده در تشخیص

ویژگیها ،محاسن و معایب و موارد استفاده امور مختلف

ج) انجام عملکرد در موقعیت های ش�بیه سازی ش�ده :در آزمون شبیهسازی از دانشآموز

خواس��ته میشود تا در یک موقعیت شبیهسازی ش��ده یا مصنوعی و یا خیالی ،همان اعمالی را انجام
دهد که در موقعیتهای واقعی ضروری هستند

د) نمونه کار :در این روش که نزدیکترین روش س��نجش به عملکرد واقعی است ،دانشآموز در

محیط طبیعی سنجش میشود
مراحل طراحی و اجرای سنجش عملکرد

 -1تعیین اهداف سنجش عملکرد :اهداف عملکرد در واقع همان انتظارات یادگیری است که باید

پیش از تدریس آماده شده و موجب هماهنگی تدریس و سنجش شود .این اهداف باید قابل مشاهده
و اندازهپذیر بیان شود تا امر سنجش یادگیری میسر گردد.
 -2تهیه یا انتخاب تکالیف عملکردی :به زبان س��اده تکالیف عملکردی باید بتواند آشکار سازد که
فراگیر چه میداند و چه کاری میتواند انجام دهد .در راستای تهیه و تدوین تکالیف عملکردی مطلوب
باید مالکهایی را رعایت نمودکه در قالب چند سؤال قابل طرح است:
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الف) آیا تکلیف و اقعا همسو و هماهنگ با نتایج یادگیری مورد انتظار از فراگیران میباشد؟
ب) آیا تکلیف نیازمند به کارگیری مهارتهای عملی و واقعی توسط فراگیر می باشد و یا اینکه
در سطح محفوظات و یادآوری است؟
ج) آیا پاسخگویی به تکلیف میتواند نقش آموزشی و بازخوردی برای فراگیر ایفا مینماید؟
د) آی��ا تکلیف ب��ا دنیای واقعی و مهارتهای مورد نیاز زندگی ارتب��اط دارد و یا به موضوعات
کمارزش میپردازد؟
ه) آیا تهیه پاسخ نیازمند ابزار و وسایل خاصی که خارج از اختیار باشد و یاسوگیری فرهنگی،
قومی یا جنسیتی نیست؟

 -3ساخت یا تدوین دستورالعمل نمره عملکرد
 -4اجرای سنجش عملکرد (حسنی )1386
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