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سنـجـش     تــکـویـنی

نوشتة كارول آن و تام لینسون
ترجمة احمد شریفان

كارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

می ت�واند  ت���كوینی  سنجش 
بهب��ود  را  یادگی��ری  و  آم��وزش 
بخش��د، به شرطی كه ش��ما اصول 
ده گان��ة مورد بحث در این مقاله را 
به كار بندید. این روزها در مدارس 
دربارة  ف��راوانی  گ��فت وگ��وهای 
حمای��ت از س��نجش تكوین��ی در 
جریان است. زیرا سنجش تكوینی 
از قدرت باالیی برای بهبود آموزش 

و یادگیری برخوردار است.
به نظ��ر من، آن نوع س��نجش 
ت��كوین��ی كه ب��ه ط��ور اص��ولی 
طراحی ش��ده باش��د، می تواند به 
دانش آموزان كم��ك كند تا از نظر 
تحصیلی به طور چش��مگیری رشد 
كنند. عالوه بر این، در رشد معلمان 
نی��ز مؤثر خواه��د بود. ام��ا وقتی 
كه می ش��نوم از این نوع س��نجش 
به عنوان ابزاری ب��رای نمره دهی و 
اس��تخراج نمرة نهایی )پایان سال 
تحصیل��ی( دانش آموزان اس��تفاده 
می شود، می  ترس��م مبادا فرایند و 
هدف آم��وزش معلمان و یادگیری 
دانش آموزان نیز ب��ه این بدفهمی، 
یعن��ی »آم��وزش و یادگیری برای 

نمره دهی«، گرفتار شود.
سنجش تكوینی پل یا معبری 
بین درِس امروز و درِس فرداس��ت، 
و یا باید باش��د. به كارگیری این نوع 
سنجش، بینشی از درک دانش آموز 
نسبت به محتوایی كه به او آموزش 
داده ش��ده اس��ت به دست می دهد؛ 
عالوه بر ای��ن، به دانش آموز و معلم 

كمك می كند خودشان را با فرایند 
كنند.  یادگیری شان س��ازگار  رشد 
ل��ذا زمانی كه می ش��نوم معلمان از 
سنجش تكوینی یك بار در هفته یا 
یك بار در ماه استفاده می كنند و آن 
را به عنوان فرایند پیشرفت تحصیلی 
دانش آم��وزان ثبت می كنند، نگران 
از  اس��تفاده  این گون��ه  می ش��وم. 
س��نجش تكوین��ی نمی تواند برای 
تنظیم درِس جلس��ة بعد مناس��ب 
باشد و بازخوردهای مطلوبی را برای 

اثرگذاری بر درس فراهم كند.
معلم��ان خوب ب��ا جدیت كار 
می كنند تا یادگیرندگان از آموزش 
س��ود ببرند. با این ح��ال، بهترین 
معلمان نیز در آموزش دچار اشتباه 
می ش��وند، مگ��ر اینكه ب��ه صدای 
بدهند؛  گ��وش  تكوینی  س��نجش 
سنجشی كه با بهره گیری از اصول 

ده گانة زیر به عمل آمده باشد:

اصل ۱: ب�ه دانش آموزان كمك 
س�نجش  ن�قش  كنید 

تكوینی را درک كنند
اغل��ب دانش آموزان احس��اس 
می كنن��د ك��ه مفهوم س��نجش با 
آزمون، رتبه و قضاوت برابر اس��ت. 
ای��ن ط��رز تفكر باع��ث ناامیدی و 
دلس��ردی در انج��ام فعالیت ه��ای 
بیش��تر می ش��ود. زیرا می ترس��ند 
مبادا شكست بخورند. این موضوع 
دانش آم��وزان  می ش��ود  باع��ث 
به ج��ای تمركز ب��ر یادگی��ری، بر 

پلی بین د رس امروز و د رس فردا

كلیدواژه ها: سنجش تكوینی، 
بازخورد آموزشی، آموزش و 

سنجش، پیوندهای آموزشی، 
بازخورد اثربخش

   اشاره                                  
امروزه در جامعة آموزشی كشور 
مفهوم سنجش تكوینی، به طور 

كاماً نادرست و اشتباه »برگزاری 
آزمون های پی درپی و ثبت 

نمره های آن ها در دفتر«، برای 
تعیین نمرة مستمر دانش آموز، 

معنی می شود. ضرورت دارد 
بدانیم كه سنجش تكوینی 
آزمون نیست بلكه فرایند 

مستمری است كه معلمان از 
آن برای استنباط و استخراج 

شواهد مربوط به تطابق آموزش، 
و دانش آموزان هم برای تطابق 

یادگیری شان از آن استفاده 
می كنند.

در این مقاله به شفاف سازی 
مفهوم سنجش تكوینی و نقش 

آن در فرایند یاددهی- یادگیری 
پرداخته شده است. به طوری 

كه بعد از توضیح دربارة 
مفهوم سنجش تكوینی، اصول 
ده گانه ای مطرح شده است كه 

معلم با به كارگیری آن ها می تواند 
فرایند آموزش و یادگیری را 

بهبود بخشد.

پژوهش و ارزشیابی
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كس��ب رتبه یا نمره متمركز شوند. 
بنابراین ض��رورت دارد معلمان به 
دانش  آم��وزان كمك كنند تا درک 
كنند كه س��نجش در بهتر و كامل 
ش��دن یادگیری ش��ان مؤثر است. 
معلم��ان می توانند این پی��ام را از 
طریق گفت وگو با دانش آموزان در 

كالس، به آنان برسانند.
هنگامی كه دانش آم��وزان برای 
یادگیری موضوعی جدید می كوشند، 
بای��د در امان باش��ند. یعنی به آنان 
اطمینان داده شود كه اشتباهاتشان 
ثبت نمی شود، اما مورد تحلیل قرار 
می گیرد تا ب��ر پایة آن رهنمودهای 
الزم برای بهبود یادگیری ش��ان ارائه 

شود.

اصل 2: درس را از آنجا ش�روع 
دانس�تن،  ك�ه  كنی�د 
فهمیدن و توانایی انجام 
آن ب�رای دانش آموزان 

مهم است.
اولین قدم در خلق ارزش برای 
سنجش تكوینی این است كه معلم 
طرحی را بر پایة برنامة درسی تهیه 
كند. به ای��ن منظور، ضرورت دارد 
كه بپرسد »دانستن و فهمیدن چه 
چیزی و كسب توانایی انجام كدام 
مهارت ب��رای دانش آموزان اهمیت 
دارد؟« پاس��خ به این پرس��ش، به 
روش��نی موارد اساس��ی س��ه گانة 
درس  ب��ا  ارتب��اط  در  را  مذك��ور 
مش��خص می كند. ای��ن موضوع به 
معلمان كمك می كند درک كنند 
چه فعالیت هایی برای موفق شدن 

دانش آموزان ضرورت دارد.
دانس��تن،  اینك��ه  از  آگاه��ی 
فهمیدن و كس��ب توانایی در انجام 
ب��رای دانش آموزان  چ��ه چی��زی 
اهمیت دارد، می تواند زیربنا یا پایة 
سنجش ورودی و سنجش مستمر 
را فراه��م كن��د. س��نجش ورودی 
اندازه گیری وضعیت  ابزاری ب��رای 
دانش آموز در ش��روع واحد درسی 
اس��ت. به ای��ن منظ��ور، ضرورتی 
ندارد كه س��نجش ورودی به عمل 
آم��ده، از نظر تمامی ابعاد و به طور 

جام��ع توصی��ف و گزارش ش��ود، 
بلك��ه از آن بای��د برای تش��خیص 
این موضوع اس��تفاده ش��ود كه هر 
ی��ك از دانش آم��وزان در زمین��ة 
پیش نیازه��ا و محت��وای آم��وزش 
جدید از چه وضعیتی برخوردارند: 
)آیا ب��ر پیش نیازها تس��لط دارند؟ 
آیا ب��ر محت��وای جدی��د آموزش 
تسلط دارند؟ آیا در زمینة موضوع 
آموزش یا پیش نیازهای آن مشكل 
و بدفهم��ی دارن��د؟( در واقع، این 
نوع سنجش به  همراه سنجش های 
تكوین��ی، می تواند ب��ه معلم كمك 
كن��د تا تصور درس��تی از وضعیت 
به دس��ت  دانش آموزان  تحصیل��ی 

آورد.

اص�ل 3: در ف��رایند آم�وزش 
ب�ه تفاوت ه�ای فردی 
توج�ه  دانش آم�وزان 

كنید.
فایدة س��نجش های  مهم ترین 
تكوین��ی این اس��ت ك��ه فرصتی 
برای دانش آم��وزان فراهم می كند 
ت��ا بتوانن��د آنچه را ك��ه می دانند، 
درک كرده ان��د و ق��ادر ب��ه انجام 
آن هس��تند، به نمای��ش بگذارند. 
از ای��ن رو، ض��رورت دارد معلمان 

در فراین��د تدریسش��ان ب��ر پای��ة 
اطالعاتی كه از این طریق دریافت 
می كنند - متناس��ب با ویژگی های 
دانش آموزان- انعطاف پذیری نشان 

دهند.

اصل 4: بازخوردهای آموزش�ی 
فراهم كنید.

همان طور كه قباًل اش��اره شد، 
از س��نجش تكوین��ی نبای��د برای 
نم��ره ی��ا رتبه دهی اس��تفاده كرد. 
دانش آموزان به بازخورد نیاز دارند. 
البته نه بازخوردهای��ی مانند »این 
كار را دوس��ت دارم« یا »چرا جواب 
نمی دهی«. این گون��ه بازخوردها به 
یادگیرنده كمكی نمی كند كه درک 
كند چگونه می تواند اش��تباهش را 
اصالح یا بهتر عم��ل كند. بازخورد 
بای��د ب��ه دانش آم��وز كم��ك كند 
و  نمای��د  اص��الح  را  عملك��ردش 
بهبود ببخشد. برای مثال، یك نوع 
بازخ��ورد مفید این اس��ت كه معلم 
بگوید: »سخن ش��ما در این زمینه 
روشن و منطقی است، اما الزم است 
برای دفاع و حمای��ت از نظرتان به 

جزئیات بیشتری بپردازید.« 
ای��ن بازخ��ورد دانش آم��وز را 
به سوی اصالح یا بهبود عملكردش 

پلی بین د رس امروز و د رس فردا

 آن نوع سنجش 
تــکوینی که 

بــه طور اصــولی 
طراحی شده 

باشد، می تواند 
به دانش آموزان 
کمک کند تا از 

نظر تحصیلی 
به طور چشمگیری 
رشد کنند. عالوه 

بر این، در رشد 
معلمان نیز مؤثر 

خواهد بود
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هدایت می كند. اما بازخوردی مانند 
»ایدة شما ضعیف است« نمی تواند 
ب��ه اص��الح ی��ا بهب��ود و تعمی��ق 
عملك��رد دانش آم��وز منجر ش��ود. 
وقت��ی ك��ه بازخورد ب��ر پایة هدف 
آموزش��ی یا به قص��د آموزش تهیه 
می ش��ود، دانش آموزان به روش��نی 
ه��دف یادگی��ری را درک می كنند 
و متوجه می ش��وند كه سنجش راه 
دس��تیابی به هدف های آموزشی و 
یادگیری را به آن ها نشان می دهد. 
دانش آم��وزان درک می كنند  ل��ذا 
ك��ه معلم��ان از س��نجش ب��رای 
كم��ك به آن ه��ا برای رس��یدن به 
هدف ها استفاده می كنند و متوجه 
می شوند كه آنان فرصت دارند كه از 
بازخوردهای ارائه ش��ده برای بهبود 

عملكردشان استفاده كنند.

اصل 5: بازخوردها را دوس�تانه 
ارائه كنید.

باید روش��ن، متمركز  بازخورد 
و متناس��ب با عملكرد دانش آموزان 
باش��د. اكث��ر ما معلم��ان خطاهای 
دانش آموزان را روی برگه هایش��ان 
مش��خص می كنیم. ای��ن عمل ما، 
زمان زیادی از آموزش را به خودش 
اختص��اص می دهد. ح��ال اگر این 
عم��ل آموزش��ی اص��الح، بهبود یا 
تعمیق یادگیری دانش آموز را در پی 

نداشته باش��د، خواهیم گفت عمل 
بیهوده ای انج��ام داده ایم. بنابراین، 
برای قدرت بخش��یدن به بازخورد، 
بازخ��ورد باید به گونه ای باش��د كه 
دانش آموز را به اندیشه و تأمل دربارة 
عملك��ردش وادارد، به این معنا كه 
بداند چگونه می تواند عملكردش را 
بهبود ببخشد. در نتیجه، بازخوردی 
مفید است كه دانش آموز را به ارائة 
پاسخ ش��ناختی، نه هیجانی، وادارد 
)ویلیام1، 2011(. برای مثال، اینكه 
به دانش آموز بگوییم »كارش عالی 
اس��ت« یا »كارش بد اس��ت« هیچ 
دردی را دوا نمی كن��د و صرفاً او را 
به ارائة پاس��خ هیجان��ی وامی دارد. 
ای��ن ن��وع بازخورده��ا یادگی��ری 
دانش آم��وزان را ُكن��د ی��ا متوقف 
می كنند. برعك��س، بازخورد زمانی 
سودمند است كه با گام های بعدی 
رابطة قوی  یادگی��ری دانش آم��وز 
داش��ته باش��د و بر پایة هدف های 
آموزش��ی و به ط��ور واض��ح تهیه و 
ارائه ش��ود. بنابراین، ابتدا معلم باید 
بداند كه دانش آموز در چه زمینه ای 
پیشرفت داش��ته یا در چه مواردی 
دچار مشكل یا بدفهمی شده است، 
س��پس برحسب اطالعاتی كه از هر 
دانش آموز به دست می آورد، اقدام به 
تهی��ه و ارائة بازخ��ورد كند. در این 
صورت اس��ت كه می ت��وان انتظار 

داش��ت بازخورد ارائه شده سودمند 
واقع شود.

ب��رای مث��ال، معلم��ی ك��ه با 
دانش آموزان دربارة نحوة استفاده از 
منابع برای دفاع از ایده هایشان كار 
می كند، مالک هایی را برای استفادة 
مؤثر از این منابع در راستای هدف 
آموزش تهی��ه می كند. در این باره، 
برخ��ی از دانش آم��وزان در تركیب 
نظرات جم��ع آوری ش��ده از منابع 
متعدد، مشكل دارند. گروهی دیگر 
توانای��ی تركی��ب ایده ه��ا را دارند، 
ام��ا در تفس��یر آن دچار مش��كل 
هس��تند. برای بهبود و رفع مشكل 
دانش آم��وزان، معل��م بای��د به هر 
گ��روه بازخورد متفاوت��ی ارائه كند. 
زیرا گروه اول نی��از دارند در زمینة 
تركیب ایده ها یا نظرات برگرفته از 
منابع هدایت شوند و گروه دوم باید 
در مورد تفس��یر و تعمیق ایده ها و 
نظرات هدایت و راهنمایی ش��وند. 
لذا، در اینجا الزم است كه بازخورد 
روی هدف مورد نظر تمركز داشته 
باشد، با این تفاوت كه در گروه اول 
ب��ر تركیب نظ��رات و در گروه دوم 
بر تفس��یر و تعمیق نظرات تركیبی 
متمركز باش��د تا بازخورد ارائه شده 
آنان را به س��وی انج��ام گام بعدی 

تكلیف رهسپار كند.

اصل 6: سنجش پیوسته و مداوم 
باشد.

س��نجش تكوینی بای��د به طور 
مس��تمر در تمامی لحظات آموزش، 
توسط معلم مورد استفاده قرار بگیرد 
و دانش آم��وزان را ب��ه این امر عادت 
دهد. بنابراین،  معلم همواره باید كار 
دانش آموزان را مش��اهده كند، نحوة 
رشد و پیشرفت آن ها را بررسی كند 
و از آنان دربارة وضعیت تحصیلی شان 
جویا ش��ود. این گونه معلم��ان دائماً 
بین دانش آموزانش��ان هس��تند، به  
گفته ه��ای آن��ان گ��وش می دهند، 
دركش��ان را بررسی می كنند، دربارة 
تفكرات آنان پرس��ش می كنند، در 
نتیجه، برداش��ت خ��ود را دربارة هر 
دانش آموز یادداشت می كنند. عالوه 

سنجش تکوینی 
باید به طور مستمر 
در تمامی لحظات 
آموزش، توسط 
معلم مورد استفاده 
قرار بگیرد و 
دانش آموزان را 
به این امر عادت 
دهد. بنابراین،  
معلم همواره باید 
کار دانش آموزان 
را مشاهده 
کند، نحوة رشد 
و پیشرفت 
آن ها را بررسی 
کند و از آنان 
دربارة وضعیت 
تحصیلی شان جویا 
شود
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بر ای��ن، از دانش آموزان می خواهند 
نظرش��ان را برای بهبود فعالیت های 
آموزش��ی، رفع مشكالت آموزشی و 

... ابراز كنند.
از  ب����رای آگ���اهی  معلم�ان 
اثربخش��ی تكلیف خانه بر یادگیری 
دانش آم��وزان، از تكلیف خانة قبلی 
به عن��وان پای��ة یادگیری اس��تفاده 
می كنن��د. به این منظ��ور، ناتوانی و 
اشتباهات )حتی بدفهمی( دانش آموز 
در انج��ام دو تكلیف خان��ه )قبل و 
بعد از آموزش( را با یكدیگر مقایسه 
می كنن��د و از این طریق به رش��د، 
بهبود و عمق یادگیری دانش آموز پی 
می برند. همین طور، در پایان كالس 
درس و قبل از خ��روج دانش آموزان 
از كالس، از آن��ان می خواهند درک 
و فهم و آموخته های اساسی ش��ان از 
درس جدی��د را به طور خالصه روی 
كاغذ بنویس��ند و ب��ه معلم تحویل 
دهن��د. عالوه ب��ر این، مش��اهدات 
تك ت��ك  درب��ارة  را  خودش��ان 
دانش آم��وزان ثب��ت می كنن��د و با 
آنان دربارة فعالیت هایشان گفت وگو 
می كنن��د. حتی ب��ا والدی��ن دربارة 
قوت ها، ضعف ها، نگرش ها، مهارت ها، 
عادات كاری، هدف ها و... دانش آموزان 
گفت وگو می كنند. این ها تنها گوشة 
كوچك��ی از روش  های��ی اس��ت كه 
معلمان به عنوان سنجش تكوینی از 
آن ها استفاده می كنند. به كارگیری 
تمام��ی این روش ها به طور رس��می 
یا غیررس��می و فردی ی��ا گروهی، 
به معلمان اجازه می دهد پیش��رفت 
تحصیل��ی دانش آم��وزان را در طول 
دورة آم��وزش درک كنند. برای این 
گروه از معلمان، س��نجش تكوینی 
آموزش جنبی تلقی نمی شود؛ بلكه 

رشد حرفه ای قلمداد می شود.

اص�ل 7: دان��ش آم�وزان را ب�ا 
سنجش تكوینی همراه 

كنید.
زمانی بود كه پزش��كان بیمار 
را معاین��ه می كردن��د، بیم��اری او 
را تش��خیص می دادند و در نهایت 
طرح درم��ان خود را ب��ا بیمار در 

میان می گذاش��تند. اخیراً پزشكان 
پیامده��ای  ك��ه  گرفته ان��د  ی��اد 
درمان را نی��ز از طریق گفت وگو با 

بیمارشان بررسی كنند.
برای معلمان آسان تر این است 
كه به الگوهای س��نتی بچس��بند، 
نم��ره  بگیرن��د،  آزم��ون  یعن��ی 
بدهند، وانمود كنن��د كه نیازهای 
دانش آموزان را بهتر از او تشخیص 
می دهند و شیوة عمل و فعالیت او 
را توصی��ف كنند. در حالی كه بهتر 
این اس��ت كه دانش آموزان به طور 
كام��ل و فعال در فرایند س��نجش 

شركت كنند.
دانش آموزان زمانی بیش��ترین 
س��ود را می برند ك��ه فعالیت های 
یادگیری ش��ان و نتای��ج به دس��ت 
آمده از آن را با مقیاس درجه بندی 
توصیف��ی ك��ه در اختی��ار دارن��د 
مقایس��ه كنند و كیفی��ت عملكرد 
خودش��ان را بر پایة آن بسنجند و 
دربارة آن قض��اوت كنند. عالوه بر 
این، دانش آم��وزان از بازخوردهای 
س��ود  نی��ز  هم كالسی هایش��ان 
می برن��د. از ای��ن طری��ق، آن ه��ا 
می توانند عملكرد خ��ود را اصالح 

كنند و بهبود بخشند.
همچنی��ن دانش آموزان باید بر 
پایة امتحاناتی كه در كالس به عمل 
می آید بازخورد دریافت كنند. با این 
ح��ال، اگر بازخوردهای ارائه ش��ده 
برایشان متفاوت و گویا نباشد، حق 
دارند از معلم سؤال كنند و بخواهند 
آن ها را برایش��ان به طور ش��فاف و 
همراه با شواهد توضیح دهد،  طوری 
كه بتوانن��د از بازخورد ارائه ش��ده 
در بهب��ود عملكرد تحصیلی ش��ان 

استفاده كنند.

اصل 8: ال�گوها را جس�ت وجو 
كنید.

ه��دف از برگزاری و بررس��ی 
نتایج س��نجش تكوینی این نیست 
كه برای هر دانش آموز برنامة درسی 
یا آموزش��ی خاصی تدارک ببینیم. 
بلكه هدف این اس��ت كه در كارها 
و عملكرد تحصیل��ی دانش آموزان 

الگویی را پیدا كنی��م تا بتوانیم بر 
پایة آن، برنامه ای آموزشی را برای 
كالس درس طراحی كنیم كه هم 
پیش��رفت یادگیری آنان را در پی 
داشته باشد و هم فرایند یاددهی- 
یادگی��ری كالس درس را مدیریت 

كند.
به كارگیری  ب��ا  می تواند  معلم 
س��نجش تكوین��ی ب��ه چگونگ��ی 
گروه بن��دی دانش آموزان كالس از 
نظر یادگیری پی ببرد؛ به این معنا 
كه متوج��ه می ش��ود از نظر نحوة 
عملكرد تحصیلی در كالس درس، 
چه گروه هایی وجود دارند. گروهی 
بر محتوای آموزش تس��لط دارند، 
گروهی اگرچه بر محتوای آموزش 
تسلط ندارند، اما مطالب را به خوبی 
ی��اد می گیرند، گروه��ی می دانند 
كه در یادگیری مش��كل دارند، اما 
نمی دانن��د چگونه باید با آن مقابله 
و مش��كل را ح��ل كنن��د، گروهی 
ك��ه اص��اًل نمی دانند مشكلش��ان 
در یادگی��ری مطل��ب چیس��ت و 

گروه های دیگر.

اص�ل 9: آم�وزش را ب�ر پ�ای�ة 
و  محت�وا  مقتضی�ات 
دانش آموزان  نیازه�ای 

طراحی كنید.
یعن��ی  تكوین��ی  س��نجش 
آموزش��ی را طراحی كنی��م كه با 
نیازه��ای دانش آموز بهت��ر تطابق 
به ویژه، س��نجش  باش��د.  داش��ته 
تكوین��ی نش��ان می ده��د كه هر 
دانش آم��وزی در كالس درس نیاز 
دارد به فعالیت و تمرین بیش��تری 
هم��راه ب��ا به كارگی��ری مه��ارت 
خاصی بپردازد. بنابراین، س��نجش 
تكوین��ی ب��ه م��ا كم��ك می كند 
آم��وزش متفاوت��ی را در یك دورة 
زمانی خ��اص از كالس درس ارائه 
كنیم. در نتیجه، در تكالیفی كه به 
نیز  دانش آموزان مح��ول می كنیم 
باید به ویژگی ه��ای هر دانش آموز 
توجه داشته باشیم و تكلیف محوله 
را ب��ر پایة آن تعیی��ن كنیم. جان 
معلمان  هاتی2 )2012( می گوید، 

دانش آموزان 
زمانی بیشترین 
سود را می برند 
که فعالیت های 
یادگیری شان و 
نتایج به دست 

آمده از آن را با 
مقیاس درجه بندی 

توصیفی که در 
اختیار دارند 

مقایسه کنند و 
کیفیت عملکرد 

خودشان را بر 
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دربارة آن قضاوت 

کنند
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باید بدانن��د كه دانش آم��وزان در 
كجای برنام��ة آموزش قرار دارند و 
به چه هدف هایی دس��ت یافته اند، 
سپس تالش كنند آن ها را به سوی 
دس��تیابی ب��ه هدف ه��ای دیگر یا 

باالتر سوق دهند و هدایت كنند.
س��نجش واقعی فقط سنجش 
معلم��ان  زی��را  اس��ت،  تكوین��ی 
می توانن��د ب��ر پایة آن ش��واهدی 
دربارة عملكرد تحصیلی دانش آموز 
جم��ع آوری و تفس��یر كنن��د و از 
آن ها برای تدریس اس��تفاده كنند؛ 
به طوری كه آموزش برای یادگیری 
دانش آموز س��ودمند ی��ا مؤثر واقع 

شود )ویلیام، 2011(.

س�نجش-  ف��رای�ند  اصل 10: 
آموزش را تكرار كنید.

س��نجش تكوینی باید به نوعی 
»عادت آموزش��ی« در كالس درس 
تبدیل شود تا بتواند میزان رشد هر 
دانش آموز را به حداكثر برساند. در 
هیچ كالس درسی نمی توانیم بدون 
داشتن درک درس��تی از پیشرفت 
دانش آموزان، به  آموزش مؤثر اقدام 
كنیم. سنجش هر تجربة یادگیری، 
مرحله ای اس��ت ك��ه می تواند ما را 
به طراحی تجرب��ة یادگیری بعدی 
هدای��ت كند. باید بدانیم كه چرخة 
سنجش- آموزش انتها ندارد. كالس 
درس نظ��ام به ه��م پیوس��ته ای از 
محی��ط یادگیری، كیفی��ت برنامة 
س��نجش  به كارگی��ری  درس��ی، 
تكوینی، طراحی آموزشی و ... است 
كه معل��م هم زمان آ ن ه��ا را به كار 
می گیرد. بنابراین، استفادة مفید از 
سنجش تكوینی، مؤلفة اساسی در 
به كارگیری سایر مؤلفه های كالس 

درس به شمار می آید.
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1. اگر دانش آموزان به تمامی پرسش هایی كه معلمشان از آنان می پرسد 
درس��ت پاس��خ بدهند، معلم مطمئن می ش��ود زمانی كه برایش��ان 
صرف كرده اس��ت ارزش داشته اس��ت. لذا سؤال هایی ارزش دارند كه 

دانش آموزان را به كوشش و تفكر بیشتر وادارند.
2. هنگامی كه به دانش آموزان فش��ار می آوریم تا به سؤال های بیشتری 
پاسخ درست بدهند، در واقع آنان را به جای تفكر دربارة موضوع مورد 

پرسش، به تقلب كردن سوق می دهیم.
3. اكثر دانش آموزان فكر می كنند یادگیری فرایندی دش��وار است. این 
نوع تفكر، خود مانع یادگیری آنان می شود. سنجش باید این نوع تفكر 

را تعدیل كند.
4. رتبه دهی )مانند رتبة الف، خیلی خوب، یا...( همانند نمره دادن، مؤلفة 

مؤثری است كه به دانش آموزان می فهماند آن ها هوشمند هستند.
5. بیش��تر اوقات بین معلم و دانش آموز بازخورد رد و بدل می ش��ود. به 

این ترتیب، دانش آموزان می توانند به كیفیت عملكردشان پی ببرند.
6. اگ��ر ما به دانش آم��وزان آموزش ندهیم كه چگونه كارهایش��ان را 
برنامه ریزی كنند، آن ها را مورد سنجش قرار دهند و روی عملكردشان 
در آزمون ها اندیشه كنند، آن  وقت عملكرد آنان ارزش زیادی نخواهد 

داشت.
7. اگ��ر ب��ه دانش آم��وزان دربارة عملكردش��ان بازخ��ورد ندهیم، آن ها 

نمی توانند به كیفیت یادگیری شان پی ببرند.
8. معلم��ان موف��ق، آموزش خودش��ان را از جایی ش��روع می كنند كه 

دانش آموزان دربارة آن اطالعات كمی دارند.
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