
وسیله ای برای سنجش

زهرا نوروز زاده / کارشناسی ارشد برنامه  ریزی درسی و آموزگار ابتدایی

می تواند برای اصالح روش های آموزش یاددهندگان، روش های مطالعه و 
یادگیری یادگیرندگان و اصالح برنامه های درسی مورد استفاده قرار گیرد 
)فتح آبادی، 1385: 4(. در مقابل دیدگاه های سنتی و گذشته، دیدگاه های 
اخیر، سنجش و آموزش را از هم جدا نمی دانند، بلکه سنجش را بخش 
ضروری آموزش و وسیلة مفیدی برای افزایش یادگیری دانش آموزان 
و سنجش  اندازه گیری  بر  نظر می گیرند. روش های جدید سنجش  در 
عملکردی دانش آموزان در تکالیف مربوط به زندگی واقعی تأکید دارند 
)قدم پور، 1385: 6(. در سال های اخیر، به استفاده از سنجش عملکردی 
تأکید زیادی شده است. یکی از دالیل آن، پیشرفت های به  نسبت تازه در 
روان شناسی شناختی و تأثیر چشم گیر آن بر جریان های آموزش و پرورش 
از  یکی  کارپوشه  کمک  به  سنجش  )سیف، 1387: 221(.  است  بوده 
روش های سنجش عملکردی است. کارپوشه مانند جورچین، مجموعه 
قطعاتی از کارهای دانش آموز است که با اتصال آن ها می توان تصویر 
کامل و روشن تری از دانش آموز به عنوان یادگیرندة مادام العمر به نمایش 
گذاشت. کارپوشه می تواند شامل فهرست ارزشیابی معلم، گزارش کارهای 
دانش آموز، یادداشت های معلم، گزارش های گردش علمی و پروژه های 
از  که  جدید  ابزارهای  از  یکی  )رستگار، 1388: 81(.  باشد  دانش آموز 
رویکردهای جدید نشئت گرفته، کارپوشة الکترونیکی است. »کارپوشة 
الکترونیکی نوعی ابزار یادگیری و سنجش فرایند و فرآوردة یادگیری با 

مقدمه
در نظام آموزشی ما سنجش یادگیری به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری 
دربارة ارتقای تحصیلی و انتخاب دانش آموزان برای تحصیل در دوره های 
باالتر استفاده می شود، اما سنجش یادگیری نقشی فراتر از این دارد و 
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        کلیدواژه ها: ارزشیابي، سنجش، کارپوشة الکترونیکي

استفاده از سنجش و ارزشیابی در راستای تحقق کامل فرایندهای 
یاددهی و یادگیری از هدف های مهم هر نظام آموزشی است. در 
یاددهی  رویکرد جدید سنجش عملکرد دانش آموزان در فرایند 
از فعالیت های تکمیلی مورد استفاده، کارپوشه  و یادگیری، یکی 
است. کارپوشة الکترونیکی نوع جدیدی از شیوة ارزشیابی است که 
با محیط های واقعی یادگیری تناسب نزدیکی دارد و فرصت های 
یادگیری بیشتری را برای یادگیرنده فراهم می کند. براساس نتایج 
این پژوهش می توان از کارپوشه به عنوان یک روش فعال سنجش، 
آموزش و یادگیری استفاده کرد، به طوری که این روش تنها به 
استفاده در سنجش و ارزشیابی محدود نشود تا بدین طریق بتوان از 

تمام ظرفیت های کارپوشه نهایت بهره را برد.



قابلیت ذخیره سازی، سازمان دهی، ارائة بازخورد و اصالح کار دانش آموزان 
برخالف  است«.  رایانه  یا  شبکه  وب،  بر  مبتنی  دیجیتال  محیط  در 
کارپوشه های کاغذی، کارپوشه های الکترونیکی به کاربران اجازه می دهند 
بدون هیچ محدویت زمانی و مکانی، اطالعات خود را ذخیره کنند و هر 
لحظه امکان دسترسی به آن را داشته باشند. همچنین، بتوانند آن ها را 

به روزرسانی كنند )رضایی، 1390: 6(.

کارپوشة الکترونیکی
 از فناوری الکترونیکی می توان برای سازمان دادن، ذخیره کردن و ارائة 
کارپوشه های دانش آموزی استفاده کرد. اصطالحات »کارپوشة الکترونیکی 
و کارپوشه بر اساس کامپیوتر« به همین منظور به  کار می روند. کارپوشة 
الکترونیکی می تواند مطالب نوشتاری، تصویر، صدا و ویدئو را شامل شود. 
بنابراین، دانش آموزان می توانند نمونه نوشته ها، راه حل مسائل ریاضی، 
کارهای هنری، گزارش کارهای تحقیقی و گزارش های چند رسانه ای 
را در کارپوشه های خود قرار دهند )سانتروک، 2004: 552(. امتیاز دیگر 
کارپوشة الکترونیکی، سهولت انتقال اطالعات از یک معلم به معلم دیگر و 
از یک مدرسه به مدرسة دیگر است. انجام این کار از طریق دیسک های 

فشرده امکان پذیر است.
دسته  پنج  به  را  دانش آموزی  کارپوشه های   )2006( مکمان  و  باتلر 
تقسیم کرده اند: بهترین کارها؛ مجموعة کارها؛ رشد و پیشرفت؛ مهارت ها؛ 
سنجش، شایستگی و ارتقا. آنان کار پوشة الکترونیکی را موردی از کارپوشة 

شایستگی می دانند و ساختمان آن را به صورت شکل باال نشان داده اند.

تفاوت کارپوشة سنتی با کارپوشة الکترونیکی
و وب   CDs و   DVDs فناوری هایی چون  از  الکترونیکی  کارپوشة 

استفاده می کند. این فناوری به دانش آموزان اجازه می دهد دست سازه های 
خود را در فرمت های متفاوت جمع آوری و سازمان دهی کنند )اوموت و 
آرپ، 2009(. طبق نظر هربارت )2006( استفاده از فناوری در کارپوشة 
عموم  برای  آن  استفادة  قابلیت  و  محبوبیت  جذابیت،  به  الکترونیکی 
کاربران کمک کرده  است. کارپوشة الکترونیکی نه تنها جنبه های مثبت 
کارپوشه های سنتی را تحت پوشش قرار می دهد، بلکه رشد و توان بالقوة 
دانش آموز را در همة جنبه هایی که نتایج یادگیری واقعی را نشان می دهند، 
ارائه می دهد  یادگیری واقعی را  بنابراین، یک روش  منعکس می کند. 

)چانگ(.
 اما تفاوت اساسی این دو را باید در رایانه محور بودن و وب محور بودن 
الکترونیکی، جست   و جو،  كارپوشة  در  الکترونیکی جست .  كارپوشه های 
انرژی  و  زمان  است؛  و سازمان دهی مجدد ساده تر  دستکاری  اصالح، 
کمتری نیاز است؛ امکان برخورد سریع وجود دارد؛ امکان استفاده از مواد 
متنوع تر وجود دارد؛ می توان از ساختاری غیر از ساختار خطی و سلسله 
مراتبی استفاده کرد؛ می توان آینة تمام نمای مهارت های رایانه ای خالق 
كارپوشة را مشاهده کرد؛ و اگر پوشه روی وب قرار گیرد، امکان دسترسی 
جهانی برای خوانندگان بسیار فراهم می شود )چالیز، استادلر و تزل، 2005(.

کارکردهای کارپوشة الکترونیکی
افزایش تعامل و یادگیری معنادار: کارپوشه امکان بازخورد، تعامل 
معلم و یادگیرنده، و یادگیرندگان با هم را )از طریق به اشتراک گذاشتن 
کارهای خود( افزایش می دهد و زمینة همکاری و اصالح کارها را فراهم 
می کند. به عالوه، با وجود امکان بازخورد در کارپوشة الکترونیکی، از یک 
طرف یادگیری معنادار می شود و از طرف دیگر همکاری و اصالح ساختار 

دانش خود یادگیرنده بیشتر می شود )حیدری، قراباغی و پاکپور، 1388(.

کارپوشة الکترونیکی

چارچوب ساختاری کارپوشة الکترونیکی 
)باتلر و مکمان، 2006: 69(
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تسهیل همکاری و اصل هم شاگردی شناختی: کارپوشه از 
طریق به اشتراک گذاشتن کارها برای سایر یادگیرندگان و معلمان، زمینة 

همکاری و هم شاگردی را مهیا می کند )دوران و مونر، 2002(
گسترش دانش فراشناختی: راهبردهای فراشناختی را گسترش 
می دهد )کلنوسکی، 2002(. افزایش فراشناخت موجب یکپارچه شدن دانش 
در یادگیرنده می شود و این یکپارچگی و معنی داری که عنصر اساسی 
رویکرد سازنده گرایی است، موجب باال رفتن اعتماد  پذیری و توانایی و در 
نتیجه موجب رشد انگیزش درونی می شود )حیدری، قراباغی و پاکپور، 1388(.

خودارزشیابی: کارپوشه با افزایش دانش فراشناختی به خود ارزشیابی 
منجر می شود. مهارت ارزشیابی از خود از راهبردهای مهم فراشناختی 
است. فراشناخت بودن ویژگی مهم یادگیرندگانی است که می توانند به طور 

مستقل یاد بگیرند و بر پیشرفت خود نظارت داشته باشند )سیف، 1386(.
پرورش تفکر: قلب و روح کارپوشه تفکر است )هیرت، 2001(. با 
تفکر، کارپوشه این ظرفیت را خواهد داشت که اکتشاف و یادگیری فرد در 

طول دوره ای از زندگی او را نشان دهد )ریدینگر، 2006(.
پرورش خالقیت: کارپوشة الکترونیکی از طریق گسترش تعامل 
دانش  گسترش  هم شاگردی،  و  همکاری  معنادار،  یادگیری  ایجاد  و 
پرورش  به  خودارزشیابی،  گسترش  و  خودآگاهی  افزایش  فراشناختی، 
مؤلفه های خالقیت، یعنی توانایی ها، مهارت ها و انگیزة درونی می انجامد 

)حیدری، قراباغی و پاکپور، 1388(.

مزایا و محدویت های استفاده از كارپوشة الکترونیکی
اندرسون و موله )1998( مزایای این ابزار را چنین می شمارند:

- برای مشاهدة یادگیری و پیشرفت یادگیرنده در طول زمان مفید است.
- چندین بخش برنامة درسی می تواند در یک پوشة عملکرد قرارگیرد. در 

این شرایط، عمل سنجش جامع تر انجام می شود.
- فرایند بررسی و نمره  گذاری پوشه های عملکردی دانش آموزی، فرصت 
ایده آلی برای معلم است تا برنامة درسی را نیز ارزشیابی کند و در راستای 

بهبود آن بازخوردهای علمی به مسئوالن بدهد.
- از به وجود  آمدن اضطراب امتحان جلوگیری می کند و عالقة یادگیرنده 

به موضوع درسی و در نهایت خودپندارة تحصیلی را افزایش می دهد.

انواع کارپوشه های الکترونیکی
کارپوشه های الكترونیكی، متناسب با هدفی كه به كار گرفته می شوند، 
می توانند انواع متفاوتی داشته باشند. كنسرسیوم یادگیری یكپارچه، »آی، 
ام، اس«، كارپوشة الكترونیكی را در شش نوع عمده دسته بندی و برای هر 

كدام نمونه هایی را ذكر كرده است:
1. کارپوشة الکترونیکی سنجش: مراجع ذیربط این كارپوشه را به 
منظور نمایش پیشرفت تحصیلی به كار می گیرند. استانداردهای عملكردی 
برای  این سنجش را همین مراجع معین می کنند و معمواًل در آن ها 

نمره گذاری از روبریك  )دستورالعمل( استفاده می شود.
یا  آموخته ها  نمایش  برای  نمایشی:   الکترونیکی  کارپوشة   .2
دستاوردهای شخصی به مخاطبان به کارگرفته می شود و معمواًل صالحیت های 

منابع
1. حیدری، جمشید . قراباغی، حسن.  پاکپور، یونس . )1388( سنجش کارپوشة الکترونیکی در فرایند 
یاددهی و یادگیری سازنده گرا، بستری برای شکوفایی مؤلفه های خالقیت. کنفرانس بین المللی یادگیری 

و آموزش الکترونیکی. دانشگاه علم و صنعت. تهران.
2. رستگار، طاهره .)1388( ارزشیابی در خدمت آموزش: رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی مستمر و 

پویا و بازخورد مؤثر بر دانش آموزان در فرایند آموزش. مؤسسة فرهنگی تربیت. تهران. 
3. سیف، علی اکبر. )1391( اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی )ویرایش ششم(. نشر دوران. تهران.

حرفه ای فرد را به نمایش می گذارد. همچنین، آموزش هایی دربارة چگونگی 
ارائه و معرفی صالحیت های شخصی را دربردارد.

3. کارپوشة الکترونیکی یادگیری: به منظور مستندسازی، هدایت و 
پیشرفت یادگیری در طول زمان به كارگرفته می شود. این نوع کارپوشه ها 
غالبًا یک عنصر برجستة تأمل و تفکر دارند که می تواند برای ارتقای 
فراشناخت، برنامه ریزی یادگیری، و یا یکپارچه سازی تجربه های متنوع 

یادگیری به کار گرفته  شود.
4. کارپوشة الکترونیکی رشد شخصی: شامل پوشه های یادگیری، 
عملكرد و دستاورد است كه می توان روی آن ها تأمل كرد و در نتیجه برای 
رشد بهتر در آینده، برنامه طراحی كرد. این كارپوشه ممكن است كارپوشة 
الكترونیكی یادگیری را هم در بر بگیرد، با این تفاوت كه بیشتر به توسعة 

حرفه ای و اشتغال مرتبط است.
و  مشاركتی  حالتی  چندکاربردی:  الکترونیکی  کارپوشة   .5
با  ارائه محتوا  چندكاربردی دارد و به افراد اجازه می دهد در توسعه و 
همدیگر مشارکت داشته باشند. این کارپوشه می تواند ترکیبی از انواع 

کارپوشه ها باشد.
6. کارپوشة کاری: عناصر همة انواع قبلی را با هم تركیب می کند و 
ممكن است شبیه كارپوشة الكترونیكی سنجشی، نمایشی، یادگیری  یا 
رشدی باشد. طبق تعریف »ان، ال، آی، آی« کارپوشة کاری آرشیو بزرگی 
از کارهای دانش آموزان است که می تواند بیانگر رشد، پیشرفت و مهارت 

آن ها باشد.

نتیجه گیری
با توجه به اینكه روش های سنجش تابع هدف های سنجش هستند، 
بنابراین به برنامه ریزان درسی، مربیان و معلمان پیشنهاد می شود، قبل از 
به کارگیری هر روش سنجش، مالحظاتی از جمله هدف های سنجش، 
بگیرند.  نظر  در  را  یادگیرندگان  ویژگی های  و  سنجش  مورد  موضوع 
همچنین، با توجه به اینكه آموزش مبتنی بر سنجش  از طریق كارپوشة 
الكترونیكی مستلزم صرف وقت زیاد است، پیشنهاد می شود برای آموزش 
سرفصل ها و درس هایی كه مستلزم كسب مهارت هستند، وقت و زمان 
بیشتری در نظر گرفته شود. غالبًا استادان و معلمان با روش های متداول 
آشنا هستند و از روش های جدید و سنجش با كارپوشة الكترونیكی شناخت 
نظام مند و كافی ندارند، بنابراین پیشنهاد می شود از طریق دوره های آموزش 
ضمن خدمت، استادان و معلمان را با تهیه و ساخت، نحوة اجرا و ارزشیابی 

سنجش های جایگزین آشنا کرد.
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