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 اشاره
»ارزشــيابی آموزشــی« در پی تعيين کيفيت و یا به 
عبارت دیگر »تعيين ارزش« اســت. در ارزشــيابی 
دستيابی  ميزان  به عنوان  کيفيت  شایســتگی محور 
دانش آموزان به دانش، مهارت و نگرش در انجام یک کار 
مطابق با استانداردهای دنيای کار  قابل تعریف است. 
اطالعات مورد نياز ارزشيابی شایستگی محور به وسيلة 
اندازه گيری و سنجش گردآوری می شوند. هنرآموزان 
از روش های متنوع ارزشــيابی و اجرای به موقع آن ها 
باید به عنوان فرصت های مناسب برای کمک به کسب 
شایستگی توسط هنرجویان استفاده کنند. روش های 
متفاوتی برای گردآوری اطالعات مورد نياز ارزشيابی 
شایســتگی محور، به ویژه در ویژه نامة پایيز 9۶ مجلة 
رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش معرفی شده اند 
که از جمله مهم ترین آن ها که کمتر مورد توجه مدیران 
و هنرآموزان هنرســتان ها قرار گرفته، آزمون کتبی 
عملکردی است. در این مقاله ســعی داریم با آوردن 

مثال های متفاوت، این روش را تشریح کنيم.  

کليدواژه ها: 
ارزشیابی 
شایستگی محوری، 
سنجش، آزمون کتبی 
عملکردی

انواع ارزشيابی
در نظام آموزش شایستگی محور تجربه های یادگیری 
هنرجویان با استفاده از شواهد معتبر و روا و روش های 
متفاوت ســنجش مورد ارزش گذاری قرار می گیرند. 
آزمون یکــی از متداول ترین ابزارهای اندازه گیری و 
سنجش اســت. به طورکلی آزمون ها را به دو دستة 
کلی تقســیم می کنند: آزمون هــای توانایی و 
آزمون های عاطفی. آزمون های توانایی، آموخته ها، 
مهارت ها و استعدادهای افراد را می سنجند. دسته ای 
از ایــن آزمون ها توانایی های شــناختی افراد، و 
تعدادی دیگر توانایی هــای روانی ـ حرکتی را 
مورد ســنجش قرار می دهنــد. آزمون های عاطفی 
شخصیت، نگرش و ویژگی های عاطفی آزمون شونده 

را اندازه گیری می کنند.
ارزشــیابی آموزشی براساس مالک مورد استفاده به 
دو دستة »ارزشیابی وابسته به مالک« و »ارزشیابی 
وابسته به هنجار« تقسیم بندی می شود. در ارزشیابی 
وابســته به مالک، معیارها یا مالک هایی به صورت 

ردی  کتبی عملـک وش آزمون    ر
 در ارزشیابی شایستگی محور 

امين زارعی
کارشناس فنی وحرفه ای ادارة کل آموزش و پرورش استان البرز

کارشناسی ارشد سیستم محرکه خودرو
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مطلق از پیش تعیین می شوند که در آموزش مبتنی 
بر شایســتگی، این مالک ها مطابق با استانداردهای 
دنیای کار تعیین می شــوند و بــا توجه به تغییرات 
سریع دنیای کار، لزوم به روزرسانی  آن ها مورد تأکید 
است. از آزمون شوندگان انتظار می رود که به معیارها 
و اهداف تعیین شده تا سطح به خصوصی برسند. اما 
در ارزشیابی وابسته به هنجار، عملکرد فراگیران را با 
یکدیگر مقایســه می کنیم، نه با یک مالک مشخص 
از پیش تعیین شده. کنکور سراسری نمونه ای از این 

نوع ارزشیابی است.
ارزشیابی  آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده 
از آن  به ســه دستة »ارزشیابی آغازین«، »ارزشیابی 
تکوینی« و »ارزشیابی تراکمی« تقسیم می شود. در 
ارزشــيابی آغازین هدف تعیین میزان اطالعات 
یادگیرنــدگان از مطالبی اســت که قرار اســت یاد 
بگیرند. در ارزشيابی تکوینی که با عنوان سنجش 
برای یادگيری نیز معرفی شده است، معلم می تواند 
در زمانی که هنوز یادگیری در جریان است، به رفع 
مشــکالت یادگیری دانش آمــوزان و برطرف کردن 
مشــکالت روش آموزشی خود بپردازد. این روش به 
دنبال روغن کاری چرخ دنده های یادگیری اســت تا 

یادگیری را تقویت کند. 
معمواًل در آغاز دورة آموزش مهارت به هنرجو، بیشتر 
شــیوة اجرا یا فرایند کار مورد توجه قرار می گیرد. 
برای مثال، در سنجش مهارت تایپ کردن در آغاز دورة 
آموزش، درست لمس کردن دکمه ها به صورت تکوینی 
مورد ارزشیابی قرار می گیرد. اما در مراحل پیشرفته تر 
آموزش، تمیزی، درستی و سرعت کار تولیدی مورد 
ارزشیابی تراکمی قرار می گیرد. نکته ای که باید مد نظر 
داشــته باشیم، این است که صبر و حوصله در فرایند 
رسیدن به شایستگی بسیار اهمیت دارد. یادمان باشد 
که چگونه و با چه تالش هایی رانندگی یاد گرفتیم و 

شایستگی رانندگی را کسب کردیم! 
نوع سوم ارزشــیابی، ارزشيابی تراکمی است که 
در آن، تمامــی آموخته های هنرجویان در طول یک 
دوره و یا یک پودمان مــورد قضاوت قرار می گیرد. 
هدف ارزشیابی تراکمی نیز نمره دادن، صدور گواهی 
صالحیت حرفه ای ملی، و اتخاذ تصمیم های متفاوت 
)ارتقای هنرجو به کالس باالتر، دادن امتیاز تحصیلی 

و ...( است. 

آزمون های عملکردی 
آزمون های کتبی یا بــه اصطالح آزمون های مداد و 

کاغذی عمدتًا برای اندازه گیری هدف های آموزشی 
حوزة شناختی، شــامل هدف های دانش، فهمیدن، 
به کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی مورد استفاده 
قرار می گیرند. آزمون های کتبی شــهرت بســیاری 
دارنــد، ولی از آنجا که اســتفاده از این آزمون ها به 
تنهایی برای ســنجش شایستگی کافی نیست، باید 
از تدابیــر دیگــری بهره گرفت کــه از جملة آن ها، 
راهکار اســتفاده از روش آزمون عملکردی است. با 
استفاده از آزمون عملکردی، بهتر می توان فرایندها 
و فراورده هــای یادگیری در حوزة آموزش مبتنی بر 
شایستگی را ســنجید. در این آزمون ، فراورده های 
یادگیری دانش آموزان به طور مســتقیم ســنجش 
می شوند. در گذشــته اســتفاده از فنون ارزشیابی 
عملکردی برای ســنجش فرایندهــا و فراورده های 
یادگیــری چندان معمول نبود، اما اخیراً که آموزش 
مبتنی بر شایســتگی در کشور پا گرفته است، برای 
رشــد و نمو این نهال استفاده از شیوه های سنجش 
و اندازه گیری می باید مورد توجه جدی قرار گیرد.   

آزمون های عملکــردی با مهارت ســر و کار دارند. 
ســاکس )1997( در مورد ایــن آزمون ها می گوید: 
آزمون های عملکردی از آزمون شونده می خواهند تا با 
انجام نوعی رفتار اقدام کند، نه اینکه  صرفًا سؤال هایی 
را جواب دهد. یا در تعریف دیگر، آن دسته از وسایل 
سنجش که می کوشند بســنجند که چگونه کسی 
می تواند کاری را انجام دهد، غالبًا آزمون عملکردی 
نام دارند. در حالی که آن دسته از وسایل اندازه گیری 
که می کوشند دامنة صحت دانش شخص را بسنجند، 

معمواًل آزمون کتبی نامیده می شوند.
انواع آزمون هــای عملکردی عبارت انــد از: آزمون 
شناسایی،  آزمون کتبی عملکردی، انجام عملکرد در 
موقعیت شبیه سازی شده،  نمونة کار، فهرست وارسی 
)چک لیست(، مقیاس درجه بندی، واقعه نگاری، پوشة 

کار، و سنجش 360 درجه. 

آزمون کتبی عملکردی 
هرچنــد آزمــون کتبی یا مــداد و کاغــذی برای 
یادگیری حوزة شــناختی  بازده های  اندازه گیــری 
مناســب ترند، با این حال در ســنجش شایستگی و 
مهارت های عملی، اســتفاده از آزمون های کتبی نیز 
مفید است. لذا آزمون های کتبی باید مورد توجه ویژة 
هنرآموزان قرار بگیرند. اما نکته اینجاســت که بین 
آزمون های کتبی اندازه گیری هدف های شناختی با 
آزمون های کتبی سنجش عملکرد تفاوت وجود دارد. 

انواع آزمون های 
عملکردی 

عبارت اند از: آزمون 
شناسایی،  آزمون 
کتبی عملکردی، 

انجام عملکرد 
در موقعیت 

شبیه سازی شده،  
نمونة کار، 

فهرست وارسی 
)چک لیست(، 

مقیاس درجه بندی، 
واقعه نگاری، پوشة 

کار، و سنجش ۳6۰ 
درجه 
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باشد، ولی رله A از رله های سه قلو فن سوخته باشد، 
بعد از بررسی نقشه بگویید کدام گزینه صحیح است؟ 

)نقشه نیز به آزمون شونده داده می شود.(
الف( فقط فن سمت شاگرد با دور تند می چرخد.

ب( فقط فن سمت راننده با دور تند می چرخد.
ج( هر دو فن با دور کند می چرخند.

د( هیچ یک از فن ها نمی چرخند.

شکل 1. مؤلفه های اصلی  سؤاالت در آزمون کتبی 
عملکردی روش )تکنسین الف، تکنسین ب(

مثال تکنسين الف/ تکنسين ب: 
é دو هنرجوی رشــتة شــبکه و نرم افزار در کارگاه 
برنامه ســازی با هم حرف می زننــد.  هنرجوی اول 
می گوید: فضای نامی و متد هر دو زیرمجموعة کالس 
هســتند. هنرجوی دوم می گوید: متد زیرمجموعة 
کالس و کالس زیرمجموعــة  فضای نامی اســت. 

کدام یک درست می گویند؟ 

مهم ترین تفاوت بین آزمون کتبی عملکردی و آزمون 
کتبی مداد و کاغذی این اســت که در آزمون کتبی 
عملکردی، عمدتًا تأکید بر کاربســت دانش، مهارت 
و نگرش در موقعیت های عملی یا شبیه سازی شــده 
با موقعیت های عملی اســت. در روش آزمون کتبی 
پاسخ هایی که دانش آموزان می نویسند،  عملکردی، 
هم نتیجة دانش فرد است و هم نتیجة مهارت آن ها.  
از طرف دیگر، در مواردی که دســتگاه گران قیمت 
است، به تعداد محدود وجود دارد، و عملکرد آن نیز 
پیچیده است، برای جلوگیری از حوادثی که دستگاه 
را دچار عیب کند، می توان از آزمون کتبی عملکردی 
استفاده کرد؛ مانند آموزش ابزار ریزسنج و یا همان 

میکرومتر. 

انواع آزمون کتبی عملکردی 
    آزمون هــای کتبــی عملکــردی بــه صــورت 
چهارگزینــه ای، تکنســین الف/تکنســین ب/ و یا 

تشریحی قابل طرح است. 

مثال چهارگزینه ای:
é پــس از جدا  کردن ســیم موتور اســتارت که به 
ترمینال M اتومات اســتارت وصل اســت، یک برق 
مثبت به ترمینال S، یک برق منفی به ترمینال M،  و 
یک برق منفی دیگر به بدنة استارت می دهیم .کدام 

گزینه درست است؟ )آزمایش سیم پیچ کشنده(
الف( هیچ اتفاقی نمی افتد.

ب( دنــدة اســتارت به جلــو مــی رود و به گردش 
درمی آید.

ج( دنــدة اســتارت به جلو مــی رود و همانجا ثابت 
می ماند.

د( دندة اســتارت بدون آنکه بــه جلو حرکت کند، 
شروع به دوران می کند. 

é اگر دمای موتور سمند در شرایط کارکرد دور تند 

گفت وگوی دو یا 
چند تکنسين

موضوعی 
عملکردی در 

انجام یک مهارت

بيان نظرات 
تکنسين های 

متفاوت

بررسی نظرات توسط 
هنرجو و انتخاب 

بهترین پاسخ

M

B
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الف( هنرجوی اول درست می گوید.
ب( هنرجوی دوم درست می گوید.
ج( هر دو هنرجو درست می گویند.
د( هر دو هنرجو اشتباه می گویند.

é دو تکنســین رشتة شــبکه و نرم افزار در کارگاه 
برنامه ســازی بــا یکدیگــر گفت وگــو می کننــد. 
تکنســین اول می گوید: عملگر ســه تایی هم زمان 
می تواند عملیات را روی  ســه متغیــر انجام دهد. 
 تکنســین دوم می گوید: برای ســاده کردن دستور
»if- else« می توان از عملگر سه تایی استفاده کرد. 

کدام یک درست می گویند؟
الف( تکنسین اول درست می گوید.
ب( تکنسین دوم درست می گوید.

ج( هر دو تکنسین درست می گویند.
د( هر دو تکنسین اشتباه می گویند.

é ســه تکنســین خودرو دربارة  مدار  برف پاک کن 
»ســمند« با هم  صحبت می کنند. تکنســین الف 
می گوید: اگر رله تایمــر را از مدار جدا کنیم، عالوه 
بر از کار افتادن حالت تایمری  برف پاک کن، دورهای 
کنــد و تند نیــز دیگر کار نمی کنند. تکنســین ب 
می گوید: کار نکردن حالت تناوبی یا تایمری درست 
اســت، اما برف پاک کن در حالت های دور تند و دور 
کند کار می کند؛ گرچه با خاموش کردن برف پاک کن، 
تیغه ها در پایین شیشــه و در وضعیــت صفر قرار 
نمی گیرند. تکنســین ج می گوید: »اگــر پایه های 
شــمارة 2 و 5 ســوکت تایمر را به هم وصل کنیم، 
با خاموش کردن برف پاک کن تیغه ها نیز در وضعیت 
صفر قرار می گیرند. با بررسی مدار برف پاک کنی که 
در اختیار شــما قرار گرفته است، بگویید کدام یک 

درست می گویند؟
الف( تکنسین ب و تکنسین ج درست می گویند.
ب( تکنسین الف و تکنسین ب درست می گویند.

ج( فقط تکنسین الف درست می گوید.
د( فقط تکنسین ب درست می گوید.

é  دو تکنسین تراش کاری در مورد تراشیدن پیچ های 
چندراهه گفت وگو می کنند. تکنسین الف می گوید: 
باید براساس گام حقیقی تراش کاری کنیم. تکنسین 
ب می گوید: باید براســاس گام ظاهری تراش کاری 

کنیم. کدام یک صحیح می گویند؟
الف( تکنسین ب درست می گوید.

ب( تکنسین الف درست می گوید.
ج( هر دو تکنسین درست می گویند.

د( هیچ کدام از تکنسین ها درست نمی گویند.

نرم افــزار  و  شــبکه  رشــتة  تکنســین  دو    é
صحبــت  یکدیگــر  بــا  برنامه ســازی  کارگاه  در 
 می کنند. تکنســین الف می گویــد: جعبة  رنگ در
ب  تکنســین  دارد.  رنــگ   16   ConsoleColor

می گوید: تعداد رنگ ها در ConsoleColor بستگی 
بــه نــوع کارت گرافیــک دارد. کدام یک درســت 

می گویند؟
الف( تکنسین الف درست می گوید.

ب( تکنسین ب درست می گوید.
ج( هر دو تکنسین درست می گویند.
د( هر دو تکنسین اشتباه می گویند.

مثال تشریحی : 
é برنامه ای بــرای میکروکنترلــر آردینو به گونه ای 
بنویســید کــه LED  پنج ثانیه روشــن و ده  ثانیه 
خاموش باشــد. با استفاده از برد اردینو، برنامة خود 

را پروگرام، و نتیجه را با گرفتن فیلم ارسال کنید. 
 PCB بــرای نقشــة الکترونیکی داده شــده یک  é
طراحی کنیــد، به گونه ای کــه PCB  در جعبه ای 
که فاصله های ســوراخ های آن مطابق با شــکل زیر 
اســت، قابل نصب باشد ) نقشة جعبة نصب و نقشة 

الکترونیکی مدار نیز به هنرجو داده می شود(.
é تکنســینی پــس از طراحی PCB یــک الیه در 
 PCB  نرم افزار، فایل آن ها  را برای شــرکت سازندة
ارسال می کند و شرکت نیز پس از ساخت فیبر مدار 
چاپی، آن  ها را برای تکنســین می فرستد. تکنسین 
پس از جاگذاری قطعات در  ســوراخ های مشخص 
هر قطعه که با اندازة مناسب سوراخ کاری شده است، 
پایة قطعات را لحیم کاری می  کند. تکنســین پس از 
لحیم کاری، در Bottom layout   مشــاهده می کند 
که مقداری از لحیم آب شــده  به Top layout  نفوذ 
کرده است. تحقیق کنید که رعایت کدام مورد هنگام 
طراحــی PCB، از بروز چنین مشــکلی جلوگیری 

خواهد کرد.  
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