
مقدمه
روبریک1 در حوزة آموزش به معنای یک راهنمای امتیازدهی است که 
برای سنجش و اندازه گیری کیفیت پاسخ های یادگیرندگان به كار می رود؛ 
ابزاری برای یادگیری و ارزیابی که انتظارات مربوط به تکالیف و وظایف 
عملکرد را با ذکر شاخصه ها، معیارها و کیفیت سطوح بیان می کند. به عبارت 
ساده، مجموعه ای از معیارها برای درجه بندی تکالیف است و معمواًل شامل 
معیارهایی برای سنجش، تشخیص کیفیت تکالیف در سطوح خاص و راهبرد 
امتیازدهی است. روبریک تالشی است برای برقراری ارتباط بین انتظارات و 
کیفیت کار. هدف روبریک ارزیابی دقیق توسط خود یادگیرندگان است. این 
كار باعث می شود ارزیابی دقیق و منصفانه ای صورت گیرد، زیرا با توجه به 
شاخصه ها و سطوح، یادگیرنده و یاددهنده درک صحیحی از سطوح یادگیری 

به دست می آورند )ردي و اندرید، 2010(.
 

چرایی استفاده از روبریک
روبریک به یاددهندگان کمک می کند:

  بازخوردهایی را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند که واضح و مشخص 
هستند و بر راهکارهایی برای بهبود یادگیری متمرکز  شوند.

  انتظارات دقیق از ارائة تکالیف را نشان دهند. این ویژگی سبب 

می شود یادگیرندگان بتوانند به جای حدس زدن دربارة آنچه معلم می خواهد، 
بر انجام صحیح تکلیف و آموزش ها متمرکز شوند.

   یادگیری یادگیرندگان کالس را به طور دقیق ارزیابی و سنجش كنند.
  دانش آموزان را به خودارزیابی و خودتصحیحی هدایت كنند.

تا  شود  صرفه جویی  یادگیرندگان  سنجش  و  ارزشیابی  زمان  در    

یاددهنده زمان بیشتری را صرف آموزش و تدریس کند.
همچنین، روبریك به یادگیرندگان نیز كمك می كند دربارة یادگیری خود 
و هم ساالنشان تأمل  کنند و برای رسیدن به سطح یادگیری مطلوب، 

تغییرات آگاهانه ای ایجاد کنند.

انواع روبریک
براساس نحوة تنظیم روبریک و پاسخ های یادگیرندگان، می توان دو نوع 

روبریک را در نظر گرفت: 
  تحليلی2: روبریک تحلیلی ابعاد مختلف عملکرد را بیان می کند و 
برای هر بعد رتبه بندی مشخصی ارائه می دهد. در روبریك، پاسخ های 
یادگیرندگان به بخش های معنادار کیفی شکسته می شود و نمره گذاری 

براساس این بخش ها انجام می گیرد.

از چالش های مهم  امروزه سنجش و ارزشیابی یادگیرندگان یکی 
سیستم های آموزشی است. در کنار آزمون های متداولی که همواره 
برگزار می شود، یکی از ابزارهایی که برای سنجش و اندازه گیری 
می توان استفاده کرد، »روبریک« است. روبریک جدولی مشخص 
و امتیازبندی شده است که به یاد دهندگان کمک می کند عملکرد 
به  همچنین،  کنند.  ارزشیابی  و  اندازه گیری  را  خود  یادگیرندگان 
یادگیرندگان امکان می دهد کارهای خود را سنجش و ارزیابی کنند 
و با بررسی میزان عملکرد و پیشرفت خود، برای رسیدن به سطوح 

باالتر یادگیری بکوشند.

کلیدواژه ها: روبریک، سنجش، اندازه گیری، یادگیرنده، یاددهنده

ابزار نوین ارزشیابی

سارا  بنی عامریان
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   کل نگر3 )جامع(: روبریک کل نگر ویژگی های کلی محتوا یا 
تکلیف را توصیف می کند و امتیازی واحد ارائه می دهد. در اینجا پاسخ 
یادگیرندگان به چند بخش تقسیم نمی شود و ارزیابی پاسخ به صورت کلی، 
در طیفی از نمره گذاری دو وضعیتی )شایسته است یا هنوز به شایستگی 
نرسیده است( یا نمره گذاری سه وضعیتی )به شایستگی نرسیده، شایسته 

است و باالتر از حد انتظار است( قرار می گیرد.

 روبريک چهار ويژگی اساسی دارد:
  شرح تکلیف؛ توصیفی از وظایفی که انتظار می رود یادگیرندگان آن را 

انجام دهند.
  مقیاس )امتیازدهی(؛ سطح تسلط را توصیف می کند )مثاًل بیشتر از 

انتظار، انتظار را برآورده می کند، انتظار را برآورده نمی کند.(
  مؤلفه  یا بعد؛ یادگیرندگان برای تکمیل تکالیف و وظایف )برای  مثال، 

انواع مهارت ها و دانش( باید در آن ها شرکت کنند.
  شرح کیفیت عملکرد )توصیف کنندة عملکرد( مؤلفه ها و ابعاد در هر 

سطح تسلط.

تهیه و تنظیم روبریک
 1. انتظارات و عملکرد مدنظر را مشخص کنید.

است  قرار  آنچه  کنید.  مشخص  را  ارائه شده  تکالیف  ویژگی های   .2  
یادگیرندگان )مهارت ها، دانش و رفتارها( نشان دهند، چیست؟ )مؤلفه ها 

و ابعاد(.
 3. مشخص کنید چگونه باید سطح تسلط برای هر مؤلفه یا عملکرد را 
مشخص کنند. تصمیم بگیرید برای هر سطح چه امتیازی باید اختصاص 

یابد )مقیاس(.
4. ویژگی های عملکردی هر مؤلفه را برای هر سطح شرح دهید )توصیف 

عملکرد(.
5. روبریک را در اختیار همکاران و یادگیرندگان قرار دهید و بازخوردها را 

بررسی کنید. در صورت نیاز تغییرات الزم را انجام دهید )بازنگری(.

عملكردها و انتظارات مورد نظر
مثال:

ما می خواهیم از این روبریك برای سنجش 
و اندازه گیری مبحث تقسیم استفاده كنیم 
لذا برای این مبحث دانش آموزان باید در 
موارد ذیل عملكرد و انتظارات مورد نظر را 

داشته باشند مانند:
   جمع

  تفريق
   ضرب

پینوشتها
1. Rubric
2. analytic
3. holistic
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جمع بندی
روبریک به یاددهنده کمک می کند با دقت دربارة آنچه باید تدریس شود 

فکر کند و نسبت به آنچه یادگیرندگان باید یاد بگیرند، منتقد باشد.
یاددهنده،  یادگیرنده،  برای  عملکردی،  نظر  از  می توانند  روبریک ها 
کارشناسان آموزشی، مدیران آموزشی و دیگران استانداردها و انتظاراتی 
را مشخص کنند. همچنین، فرصت هایی برای بازخورد و یادگیری مستمر 
فراهم  کنند. جایگاه روبریک در آموزش انکارنشدنی است. روبریك روش 
خوبی را به یادگیرندگان ارائه می دهد تا آنچه را می دانند نشان دهند. 
همچنین، به یادگیرندگان کمک می کند دریابند آیا آنچه فکر می کنند 
می دانند، صحیح است یا نه، و این راهی دیگر برای تقویت یادگیری 

آن هاست.

سطح 1 سطح 2 سطح 3 سطح 4

عملكرد 1  توضیح
عملکرد

عملكرد 2

عملكرد 3

شكل1.جدولپیشنهادیتنظیمونگارشروبریك

توضیحات در مورد کیفیت عملکرد متناسب با هر سطح

مثال هايی از سطح بندی و مقياس
  خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تالش 

  حرفه ای، عالی، خوب، پایه

برای هریك از این سطوح امتیازاتی نیز نوشته
توضیحات در مورد كیفیت عملكرد متناسب با 

هر سطح
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