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برنامه درسی

 دكتر عظيم محبی، دبير برنامة ویژة مدرسه

 برنامه درســی دارای چهار عنصر اصلی، شامل هدف، محتوا، روش و ارزشــیابی می باشد. عنصر سنجش و ارزشیابی در 
برنامه ریزی درسی تجویزی، در قالب کتاب راهنمای تدریس و یا در متن دروس تا حدودی برای معلمان روشن است. در عین حال، 
نحوة به کارگیری آن در کالس، با میزان شــناخت معلمان از رویکرد این عنصر در ارتباط است. در حالت فعلی یکی از مهم ترین 

چالش های نظام  آموزش و پرورش، نوع مواجهه معلمان و کارشناسان با این موضوع است.
در برنامه ریزی درســی غیرتجویزی )بوم( نیز این عنصر در کنار عناصر دیگر که در شماره های قبلی این نشریه تبیین شد مهم 
تلقی می شود. لذا تبیین رویکرد و راهبردهای این موضوع در برنامه ویژه مدرسه، می توانند به بهسازی این رویکرد در مدارس 

کمک کنند. 
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سنجش با کدام رویکرد؟
کلمة سنجش و ارزشــيابی برای همه 
معلمان کلمه آشــنايی اســت، اما آنچه 
به کارگيری اين عنصر را در عمل متفاوت 
می کند نوع نگاه و رويکرد در اين زمينه 
است. در يک برداشت کلی می توان اذعان 
داشت اساســًا رويکرد اصلی سنجش و 
ارزشيابی، خودارزيابی است. يعنی فرايند 
فعاليت های کالســی و پــس از آن بايد 
به گونه ای هدايت شــود که دانش آموزان 
بتوانند به طور مستمر نحوه يادگيری خود 
را رصــد و پايش کنند و زمينه يادگيری 

خود را تقويت نمايند. 
بر اساس اين رويکرد می توان ادعا کرد 

سنجش:
- با فرايند تدريس در هم تنيده است.

- نوعی روش تدريس است.
- بهترين روش  خود يادگيری است.

- در خدمت يادگيری است.
- برای بهبود يادگيری است. 

- اساسًا فرايندی است. 
- زمينه ســاز درک و اصــالح موقعيت 

است.
- زمينه ساز، خود مديريتی و خوداصالحی 

است.
زمينه ســاز چگونه يادگرفتن و چگونه 

سنجيدن است.
زمينه ساز نحوه به کارگيری مهارت های 

فراشناختی است.
- زمينه ساز بروز سبک هاي يادگيری است.

- زمينه ساز بازخورد مؤثر است. 
تفاوت های  تشــخيص  زمينه ســاز   -

فردی است. 
- زمينه ساز تشخيص و هدايت استعداد 

است.
- زمينه ساز مشاهده عملکرد است. 

- زمينه ساز افزايش رغبت يادگيرنده است.
- زمينه ساز قضاوت مبتنی بر شواهد بر 

اساس عملکرد  است. 
- بايــد بــه چگونگی يادگيــری فرد، 
چگونگی پيشرفت درک و نحوه عملکرد 

آن ها بپردازد.
ايــن تلقــی از ســنجش بــا رويکرد 
فطرت گرايی توحيــدی هم خوانی دارد. 
براســاس نظريه فطرت گرايی توحيدی، 
دانش آموز خالق، پرسشــگر و يادگيرنده 
اســت. لذا در عمل با خود سنجی تالش 
می کنــد تا به درک و اصالح مناســب تر 

موقعيت بپردازد. 

سنجش با کدام اصول؟ 
کل نگری: در سنجش و ارزشيابی، بايد 
عملکرد يادگيرندگان به صورت يکپارچه، 
در موقعيت هــای مســئله محور و واقعی 

مورد توجه قرار گيرد. 
یادگیرنده محور: سنجش و ارزشيابی 
بايد نقش يادگيرنده در فرايند خودسنجی/ 
سنجش های همساالن برای درک و بهبود 

موقعيت را مورد تأکيد قرار دهد. 
بازخودسازنده: در سنجش و ارزشيابی 
فرايند محور بازخوردها در فرايند کســب 
شايستگی مبتنی بر داده های کيفی است. 
به منظور تدارک  تعامل و مشارکت: 
زمينه های الزم برای کســب اســتقالل 
و پذيرش مســئوليت فــردی و درک و 
اصــالح موقعيت در ارزشــيابی بايد بر 
مشــارکت يادگيرنده، خانواده و معلمان 

تأکيد شود.1

سنجش با کدام راهبرد؟
در برنامة ويژة مدرســه ضمن تأکيد بر 
رويکرد و اصول فــوق بايد برای هر يک 

از موضوعات آموزش در چارچوب برنامة 
ويژة مدرســه، انتظار و فرايند ســنجش 
مشــخص گــردد. لــذا در ايــن ارتباط 

راهبردهای زير مورد عنايت خواهد بود. 
 تلفيق ســنجش با فرايند آموزش با 
تأکيد بر دست ورزی، ســاحت و توليد، 

کارآفرينی و ... 
 فرصــت ارائة عملکــرد در کالس، 
سمينار، جشــنواره، نمايشگاه و بازارچه 
مدرســه با تأکيد بر تهية پروژه، ماکت، 
مدل، پژوهش، تکاليف نوشتاری، تکاليف 
خواندنی، داستان، شعر، فيلم، انيميشن، 
بازی های رايانه ای، نقاشــی، ايفای نقش، 

روايت نگاری، و... 
 ارائه يکــی از مهم ترين راهبردهای 
سنجش تلقی می شــود. در برنامة ويژة 
مدرســه بايد فرصــت فراهم شــود تا 
دانش آموزان عملکرد خود را به روش های 
مختلف )فوق( ارائه دهند. ارائه دادن هم 
فرصتی اســت برای مشاهده و سنجش 
يادگيــری و هــم فرصتی اســت برای 

يادگيری مؤثر.
 با توجه به نکات فوق می  توان بيان 
داشت که ســنجش و ارزشيابی آخرين 
ايســتگاه در فعاليت هــای يادگيــری 
دانش آمــوزان  تلقــی نمی شــود بلکه 
ســنجش قبل، حين و پس از يادگيری 
به صورت درهم تنيده با کل فعاليت های 
يادگيری درهم تنيده اســت. لذا برنامة 
ويژة مدرســه فرصت خوبی است تا اين 

رويکرد نهادينه شود.

پی نوشت
پيش نويــس   .)1397( ايــرج  خوش خلــق،   .1
آييــن ارزشــيابی شايســته محور شــورای عالی 

آموزش وپرورش )هنوز تصويب نشده است(.
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