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مقدمه �
آموزش	و	پرورش	مهمترين	ركن	يك	جامعه	است	كه	چراغ	اصلي	آن	معلم	
است.	فروزندگي	و	تابندگي	يك	معلم	به	عوامل	مختلفي	بستگي	دارد.	آنچه	
كه	يك	معلم	حرفه	اي	را	از	ديگر	معلمان		باز	مي	شناسد	سنجش	و	ارزشيابي	
است.	تجربه	زيسته	مؤلفان	با	معلمان	و	دانش	آموزان	در	محيط	مدارس	مختلف	
نشان	داده	است	كه	ممكن	است	يك	دانش	آموز	بتواند	از	عواقب	يك	تدريس	
غير	استاندارد	نجات	يابد	اما	آثار	سوء	سنجش	غير	استاندارد	آنقدر	زياد	است	

كه	وي	هرگز	نمي	تواند	از	نتايج	آن	درامان	باشد.
ايده	اصلي	براي	تأليف	اين	كتاب	پاسخ	به	اين	مسائل	بوده	است:	آيا	سنجش	
مي	تواند	آموزش	را	تغيير	دهد؟	كدام	يك	نقش	نخستين	را	در	تحول	نظام	تعليم	
و	تربيت	دارند؟	آموزش	يا	سنجش؟	براي	ايجاد	تحول	بايد	به	سراغ	كدام	يك	

برويم؟	
سنجش	مي	تواند	نقطه	آغاز	تحول	باشد	به	شرطي	كه	آزمون	هاي	مختلف	
نقطه	پايانی		بر	سناريوي	آموزش	نباشد.	اگر	سنجش	تنها	به	اندازه	گيری	
محفوظات	بسنده	كند	انتظار	ارتقاء	دانش	در	فراگيران	به	سطوح	باالی	يادگيری	
دور	از	دسترس	خواهدبود.	سنجشی		مي	تواند	آموزش	را	تغيير	دهد	كه	در	يك	
جاده	دوطرفه	حركت	نمايد.	معلم	و	دانش	آموز	هردو	در	اين	مسير	تغيير	رفتار	

دهند.	
هركو	نكند	فهمي	زين	كلك	خيال	انگيز						
نقشش	به	حرام	ار	خود	صورتگر	چين	باشد		

درجه	 در	 بفهمانيم.	 و	 بفهميم	 استاندارد	 طراحي	سؤاالت	 با	 مي	توانيم	 ما	
اول	مشكالت	تدريس	خود	را	بفهميم	كه	اين	تأثيري	بس	شگرف	در	ارائه	
طراحي	هاي	استاندارد	آموزشي	بعدي	ما	خواهد	داشت.	در	درجه	دوم	اهداف	
آموزشي	واحدهاي	درسي	را	بفهماند	تا	منجر	به	تغيير	رفتار	در	فراگيران	شود.	
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اگر	قصد	داريد	كيفيت	سنجش	خود	را	از	دانش	آموزان	در	سال	هاي	متمادي	
تدريس	بسنجيد	توصيه	مي	كنيم	سؤاالت	آزمون	هاي	خود	را	با	مطالب	اين	
كتاب	مقايسه	اي	داشته	باشيد.	مهمترين	ويژگي	اين	كتاب،	مصداقي	بودن	آن	

است.	
در	فصل	اول	به	اختصار	به	جديدترين	مفاهيم	سنجش	و	ارزشيابي	پرداخته	شده	
است.	در	فصل	دوم	انواع	آزمون	ها	با	شاهد	مثال	هاي	عيني	ارائه	گرديده	است.	
در	فصل	سوم	با	تحليل	محتواي	كتاب	درسي	پيام	هاي	آسمان	منظر	جديدي	
را	براي	خوانندگان	مي	گشايد	به	طوري	كه	بايد	و	نبايد	هاي	موضوعي	را	براي	
طراحي	آزمون		در	اختيار	دبيران	تخصصي	و	غير	تخصصي	قرار	مي	دهد.	در	
فصل	چهارم	كه	نقطه	عطف	و	به	نوعي	نتيجه	گيري	است	نمونه	هايي	از	انواع	
سؤاالت	ارائه	شده	است	كه	مالك	هاي	خوبي	براي	كيفيت	سنجی	آزمون	است	
و	با	ارائه	نقشه	و	چارچوب	هاي	استاندارد	ما	را	در	طراحي	سؤاالت	استاندارد	

ياري	مي	رساند.
گرچه	اين	كتاب	با	رويكرد	سنجش	تراكمي	تأليف	شده	است	وليكن	شايد	با	
ما	هم	رأي	باشيد	كه	يك	طراحي	خوب	و	استاندارد	است	كه	مي	تواند	منجر	به	

دستاورد	و	اطالعاتي	براي	هدايت	دانش	آموزان	گردد.
اين	كتاب	تا	حد	زيادي	با	ديگر	كتاب	ها	متفاوت	نوشته	شده	است.طرح	
مسايل	صرفا		نظری		از	اهداف	اين	كتاب	نبوده	بلكه	سعي	شده		با	رعايت	
اصل	ذكر	مصداق	و	شاهد	مثال		از	نظريه	به	عمل	حركت	كنيم	و	در	اين	مسير	

تجارب	سال	ها	تدريس	توشه	راهمان	بوده	است.	
خالصه	اينكه		سنجش	و	آموزش	چنان	در		هم	تنيده	اند	كه	تفكيك	و	تقدم	
هركدام	مقدور	نيست.	سنجش	تأثير	بازگشتي	روي	ساير	مؤلفه	ها	دارد	و	باعث	
مي	شود	كه	فرايند	آموزش	به	طور	طبيعي	اصالح	شود؛	البته	به	شرطي		كه	مواد	
و	مصالح	آن	استاندارد	باشد	واال	با	يك	آزمون	غلط	آموزش	را	عليه	آموزش	

بسيج	كرده	ايم.
قلندريان -  بیدختي
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افكار	زيادي	 آراء	و	 اثر	 پيداست	كه	در	خلق	يك	 ناگفته	
ياري گري	و	دست گيري	نموده اند.	در	اين جا	الزم	مي دانيم	
پرورش	 و	 آموزش	 محترم	 مديركل	 مساعدت هاي	 از	
محترم	 معاونت	 	، خدابنده	 دكتر	 آقاي	 جناب	 استان	
آموزش	متوسطه	جناب	آقاي	دكتر	صابري	و	رئيس	اداره	
تكنولوژي	متوسطه	جناب	آقاي	دكتر	ظريف	سپاسگزاري	
نيز	 آسمان	 پيام هاي	 كتب	 تأليف	 دفتر	 اعضاء	 از	 نماييم.	
نهايت	قدرداني	را	نموده	كه	اين	كتاب	را	مورد	تأييد	قرار	
از	شما	خواننده	محترم	 را	 تقدير	و	تشكر	ويژه	 اند.	 داده	
طريق	 از	 كتاب،	 اين	 نقايص	 بر	 با	چشم پوشي	 كه	 داريم	
پست	الكترونيكي	hgh6346@yahoo.com	ديدگاه هاي	
خود	را	بيان	خواهيد	كرد	و	ما	را	از	نقد	و	نظر	ارزنده	و	

سازنده تان	بي بهره	نمي گذاريد.

تقدیر و تشکر
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در	مجالي	كه	برايم	باقيست
باز	همراه	شما	مدرسه	اي	مي	سازيم

كه	در	آن	همواره	اول	صبح
به	زباني	ساده

مهر	تدريس	كنند
و	بگويند	خدا
	خالق	زيبايي

	و	سراينده	ي	عشق
آفريننده	ماست	.	.	.

	در	مجالي	كه	برايم	باقيست،
	باز	همراه	شما	مدرسه	اي	مي	سازيم

	كه	خرد	را	با	عشق
	علم	را	با	احساس
	و	رياضي	را	با	شعر

	دين	را	با	عرفان
	همه	را	با	تشويق	تدريس	كنند!

	و	معلم	هر	روز
روح	را	حاضر	و	غايب	بكند!

	و	به	جز	از	ايمانش
	هيچ	كس	چيزي	را	حفظ	نبايد	بكند

	مغزها	پر	نشود	چون	انبار
	قلب	خالي	نشود	از	احساس

	درس	هايي	بدهند
كه	به	جاي	مغز،	دل	ها	را	تسخير	كند!

	...	امتحاني	بشود
	كه	بسنجد	ما	را
	تا	بفهمند	چقدر

عاشق	و	آگه	و	آدم	شده	ايم	.	.	.

گزيده	اي	از	شعر	مدرسه	عشق	-		زنده	ياد	مجتبي	كاشاني

مدرسه عشق
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سنجش و ارزشیابي

فصل  1

پس از مطالعه اين فصل شما مي توانید: �
z .كنيد	تعريف	را	ارزشيابي	و	سنجش
z .دهيد	تشخيص	را	ارزشيابي	و	سنجش	تفاوت
z .برشماريد	را	هدف	و	زمان	اساس	بر	سنجش	انواع
z .نماييد	تشريح	را	تراكمي	سنجش	فرايند	چگونگي
z .كنيد	تبديل	رفتاري	هاي	هدف	به	را	آموزشي	كلي	هاي	هدف
z .نماييد	تدوين	را	آزمون	مشخصات	جدول	بتوانيد
z .كنيد	رعايت	را	خوب	آزمون	يك	سؤاالت	چيدمان
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 سنجش چیست؟ �
در	مورد	سنجش	يا	ارزيابي	تعاريف	مختلفي	توسط	متخصصان	ارايه	گرديده	است.	نيتكو1	سنجش	
را	اين		گونه	تعريف	مي		كند:	»سنجش	يك	اصطالح	كلي	است	و	به	صورت	فرايندي	تعريف	
مي		شود	كه	براي	گردآوري	اطالعات	مورد	نياز	و	تصميم		گيري	در	مورد	دانش		آموزان،	برنامه	درسي	
وخط		مشي		هاي	آموزشي	مورد	استفاده	قرار	مي		گيرد.«	اِگن	و	كاوچاك2	سنجش	كالسي	را	به	عنوان	
تمامي	فرايندهاي	مورد	نياز	براي	تصميم		گيري	درباره	يادگيري	دانش	آموزان	تعريف	مي		كنند.	
)حسن		زاده	و	مداح،	1390،	ص	14(	داده		هاي	مورد	نياز	براي	سنجش	از	طريق	فنون	متنوعي	از	
جمله	آزمون،	پرسش		نامه،	تكليف	درسي،	مشاهده،	مصاحبه،	فهرست	وارسي،	امتحان	شفاهي	و	

...	جمع		آوري	مي		شوند.
همان		طور	كه	از	تعاريف	فوق	استنباط	مي		شود،	مفهوم	سنجش	با	اندازه		گيري	و	آزمودن	متفاوت	

است.
	نتايج	داده		هاي	اندازه		گيري	و	آزمودن	با	مقياس	عدد	و	ارقام	انجام	و	به	زبان	كمي	بيان	مي		گردد	
اما	در	ارايه	نتايج	سنجش	عالوه	بر	زبان	كمي	و	استفاده	از	اعداد	و	ارقام،	از	زبان	كيفي	هم	استفاده	
مي		گردد	و	جنبه	توصيفي	نيز	دارد.	از	سويي	ديگر،	مفهوم	سنجش	نسبت	به	اندازه		گيري	و	آزمودن،	
وسيع		تر	و	گسترده		تر	است	و	به	جمع		آوري	داده		ها	و	اطالعات	ختم	نمي		شود	بلكه	روالي	است	كه	

در	آن،	تعبير	و	تفسير	اطالعات	بر	اساس	هدف		هاي	مورد	نظر	صورت	مي		گيرد.
پرواضح	است	سنجش	يكي	از	جنبه		هاي	مهم	فرايند	ياددهي	يادگيري	است	كه	هدف	آن	ارزشيابي	

ازفعاليت		ها	و	نتايج	يادگيري	دانش		آموزان	و	هدايت	جريان	يادگيري	و	عملكرد	آنان	است.

1  Nitko	
2  Eggen and Kauchak	
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	 ارزشیابي چگونه انجام مي شود؟ �
از	نظر	اسكريون	ارزشيابي	فرايندي	است	براي	تعيين	شايستگي		،	ارزشمندي	و	ارزش	هر	چيزي.	
تريستچلر	معتقد	است،	ارزشيابي	فرايندي	است	كه	در	آن	بر	اساس	داده		هاي	كمي	و	كيفي	حاصل	
از	سنجش	و	اندازه		گيري،	به	قضاوت	و	داوري	پرداخته	مي		شود.	به	عبارت	ديگر،	ارزشيابي	توانايي	
قضاوت	ارزشي	در	مورد	اطالعات	است.	)دالور	و	زهراكار،	1394،	ص25(	براساس	اين	تعريف	
مي		توان	چنين	استنباط	كرد	سنجش	و	اندازه		گيري	مقدمه	ارزشيابي	است	و	در	حقيقت	داده		هاي	
مورد	نياز	از	طريق	سنجش	و	اندازه		گيري	به	صوت	كمي	و	كيفي	حاصل	و	از	طريق	ارزشيابي	
مورد	قضاوت	و	داوري	درباره	كيفيت	يادگيري،	تدريس	و	برنامه		ها	قرار	مي		گيرند	كه	اين	مراحل	
در	نهايت	منجر	به	تصميم		گيري	مي		گردد.	در	آموزش	و	پرورش،	ارزشيابي	يك	فعاليت	رسمي	
است	كه	با	هدف	تعيين	ميزان	اثربخشي	يك	برنامه	درسي	اجرا	مي		گردد.	يعني	تعيين	ميزان	كسب	
دانش،	مهارت		ها	و	توانايي		هاي	دانش		آموزان	پس	از	آموزش	بر	اساس	اهداف	مورد	نظر،	در	فرايند	

ارزشيابي	صورت	مي		پذيرد.	

  سنجش بر حسب زمان و هدف  چند نوع است؟ �
سنجش	و	آزمون		هاي	مورد	استفاده			را	با	توجه	به	زمان	وهدف،	به	چهار	دسته		ي	آغازين،	تكويني،	
تشخيصي	و	تراكمي	تقسيم		بندي	مي		كنند	كه	در	ادامه،	هريك	از	آن		ها	را		به	طور	مختصر	توضيح	

مي		دهيم.

سنجش آغازين �
		نخستين	سنجشي	كه	معلم	قبل	از	انجام	فعاليت		هاي	آموزشي	با	هدف	هدايت	و	بهبود	آموزش،	
اجرا	مي		نمايد،	آغازين	نام	دارد.	اين	نوع	سنجش	يكي	از	ضروري	ترين	ابزارهايي	است	كه	فرصت	
تصميم	گيري	آگاهانه	براي	برنامه	ريزي	تهيه	طرح	درس	فراهم	مي	كند.	سنجش	آغازين	از	سويي	
به	تعيين	ميزان	تسلط	فراگيران	به	دانش	و	مهارت		هاي	پيش		نياز	درس	جديد	مي		پردازد	و	از	سويي	
ديگر	ميزان	آشنايي	فراگيران	با	هدف				ها	و	محتواي	درس	جديد	را	تعيين	مي		كند؛	كه	نتايج	حاصل	

از	آن،	نقطه		ي	آغاز	و	چگونگي	اجراي	فرايند	ياددهي-	يادگيري	را	مشخص	مي		كند.

 سنجش تكويني �
	نوع	ديگري	از	سنجش	كه	در	فرايند	تدريس	و	ضمن	انجام	فعاليت		هاي	يادگيري	توسط	معلم	به	
اجرا	در	مي		آيد،	تكويني	نام	دارد.	اين	نوع	سنجش	در	پايان	هر	واحد	درسي،	بر	اساس	هدف		هاي	
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مربوطه	صورت	مي		پذيرد	و	از	نتايج	آن،	معلم	پي	به	ميزان	موفقيت	يا	عدم	موفقيت،	در	رسيدن	
به	هر	يك	از	هدف		هاي	آموزشي	مي		برد	و	به	رفع	نواقص	يادگيري	قبل	از	ورود	به	هدف		هاي	
آموزشي	بعدي	مي		پردازد.	در	فرايند	اجرايي	سنجش	تكويني	معلم	نيز	به	بهبود	روش	تدريس	خود	

اقدام	مي		كند.

 سنجش تشخیصي �
اين	نوع	سنجش	نيز	در	فرايند	تدريس	با	هدف	تشخيص	مشكالت	يادگيري	فراگيران	صورت	
مي		پذيرد.	زماني		كه	معلم	به	صورت	مكرر	شاهد	مشكل	يادگيري	خاصي	در	يك	يا	چند	فراگير	

باشد،	اقدام	به	اجراي	سنجش	تشخيصي	با	هدف	كشف	ريشه		ي	آن	مشكل	خاص	مي		نمايد.		

 سنجش تراكمي �
			تعيين	ميزان	تمامي	آموخته		هاي	فراگيران	و	نمره	دادن	به	آن		ها،	در	طي	يك	دوره	آموزشي	از	
طريق	سنجش	تراكمي	انجام	مي		گردد.	از	آن		جايي	كه	اين	سنجش	معموالً	در	پايان	دوره		ي	آموزشي	
اجرا	مي		گردد،	به	آن	سنجش	پاياني	نيز	مي		گويند.	هدف	سنجش	تراكمي،	نمره	دادن،	ورود	به	
مقاطع	تحصيلي	باالتر،	امتيازهاي	تحصيلي	و	...	است.	بنابراين	استفاده	از	آزمون		هاي	جامع	و	مفصل	

كه	نمونه		ي	كاملي	از	محتواهاي	درس	و	هدف		هاي	آموزشي	را	در	برگيرد،	ضروريست.	
با	توجه	به	توضيحاتي	كه	بيان	شد	دسته	بندي	اين	سنجش	ها	را	مي	توان	به	صورت	زير	ترسيم	كرد.

فرايند سنجش تراكمي چگونه انجام مي شود؟ �
اگر	قراراست	سنجش	به	عنوان	ابزاري	در	خدمت	فرايند	آموزش	و	درجهت	بهبود	آن	باشد	بايد	


