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 چکیده

وظیفه هدایت مستمر یادگیری  که استبخش جدایی ناپذیر آن  از ارکان مهم نظام آموزشی و سنجش و ارزشیابی یکی

حاصل آموزش باید نوآوری و خالقیت باشد و نه . رودجهت تحقق اهداف آموزشی به کار میدانشجو را به عهده دارد و در 

رف اطالعات، از آنها سنجش اصیل، شکلی از سنجش است که در آن، یادگیرندگان به جای به خاطر سپاری صیادآوری صرف. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان  .کنندمربوط به زندگی واقعی استفاده میل و انجام تکالیف معنادار ئبرای حل مسا

ی آماری این توصیفی و جامعهحاضر، روش پژوهش های دانشجویان است. بکارگیری اصول سنجش اصیل در سنجش آموخته

روش نمونه گیری،  .باشدمی 09،09،09های سالورودی های علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش دانشجویان رشته

به منظور تجزیه و تحلیل و آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته نفر است. برای جمع 999در دسترس و حجم نمونه 

های سنجش تکوینی، میانگین مولفهحاصل از بررسی نشان داد که  یهنتیج .ه استها از آمار توصیفی استفاده شدداده

های پیچیده شناختی، کاربست دانش، آمادگی برای حرفه آینده، سنجش مستقیم، تکالیف معنادار برای فراگیر، مانند تفعالی

االت ت. مولفۀ تنوع ابزارها، سؤدنیای واقعی، یادگیری در جریان ارزشیابی و خارج از محدوده کالسی از متوسط ممکن کمتر اس

 92/5، 92/992. و در کل میزان بکارگیری سنجش اصیل  با میانگینتر استاز متوسط ممکن بیش 29/9یح های صحو پاسخ

توان اظهار داشت که میزان بکارگیری سنجش اصیل براساس نتایج حاصله از پژوهش حاضر، می از متوسط ممکن کمتر است.

 به اندازۀ کافی نبوده و در این مورد باید تدابیری اندیشیده و اجرایی گردد.

 

 کلمات کلیدی:

 سنجش اصیلسنجش، آموزش عالی، 

 

 مقدمه -1

ترین و ها به عنوان اصلیآموزش عالی باالترین و آخرین مرحله نظام آموزشی رسمی و رأس آموزش در هر کشور است. دانشگاه

و  ترین مرکز تربیت نیروی انسانی به منظور تربیت افراد شایسته و دارای صالحیت علمی و اخالقی باید از اثربخشیاساسی

 (.9)کارایی باالیی برخوردار باشند

های درسی است که نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در ها برنامهیکی از مهمترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه

های درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی در های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی دارد. در واقع برنامهتحقق اهداف و رسالت

ی میزان دهندههای درسی نشانای دارند. بر این اساس، برنامهتوفیق یا شکست این مراکز نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده

های ترین عناصر برنامهیکی از مهم مسلماً (.8)هستندها به نیازهای در حال تغییر جامعه پیشرفت و پاسخگو بودن دانشگاه

باشد. میظور رشد و ارتقاء یادگیرندگان آوری اطالعات معتبر به منآن جمع عمدۀ ، سنجش و ارزشیابی است که هدفدرسی
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بخش جدایی ناپذیر آن می باشد و وظیفه هدایت مستمر یادگیری  نظام آموزشی و یکی از ارکان مهم و ارزشیابی سنجش

 (.2)رودجهت تحقق اهداف آموزشی به کار میدانشجو را به عهده دارد و در 

آموزش جمهوری است موضوع سنجش آموخته های دانشجویان، موضوعی نسبتاً مغفول در نظام  معتقد( 0)محمدی مهر

ی بایدها ونبایدهای مورد تایید و ها باید بازتاب دهنده همهاسالمی ایران است. زیرنظام سنجش آموزش یا ارزشیابی از آموخته

کافی برای  ملیاتی شدن آن بایدها و نبایدها دل بست. شرط الزم وتاکید یک نظام آموزشی باشد. در غیر این صورت نباید به ع

ها باشد. با اصالح این مولفه می های مورد توجه هر نظام آموزشی آن است که نظام سنجش حامل آنتحقق بخشیدن به آرمان

ا هم دستخوش اصالح هتوان امیدوار بود که سنجش نقش لوکوموتیو اصالحات را ایفا می کند و به تبع آن، سایر مولفه

 .شوندمی

مطالعه وکیفیت یادگیری دانشجویان دارد. اگر استاد بر حفظ کردن مطالب  شیوه سنجش، تأثیر مستقیمی بر نحوۀ محتوا و

باشد، رایج در اکثر مواقع پاسخ محور میآورند. سنجش های انشجویان به یادگیری سطحی روی میبی ارتباط تاکید کند د

ها که این پاسخ تولید پاسخ به ارائه پاسخ مشخص و مورد انتظار یاددهندگان می پردازنددگیرندگان، به جای بدین معنی که یا

 های ارزیابی وبرای بهبود نظام آموزشی، ضروری است که شیوه باشد. از این رومینیز عمدتاً در جزوات و کتب درسی موجود 

از جمله ایران، تغییرات نظام ارزشیابی برای  جهان و ه در اکثر کشورهایشاهد آن هستیم ک . امروزه(99اصالح کرد)سنجش را 

گردد و سنجش و ارزشیابی دانشجویان به عنوان یک یادگیری دانشجویان امری بسیار مهم تلقی می-بهبود فرایند یاددهی

هایی از واقع ما به سیستم رد .(2گرفته است)عنصر کلیدی برای اصالحات آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی مورد توجه قرار 

ها را فراهم نماید. روشهای ی حرمت نگاه کند و قابلیت رشد و پیشرفت مداوم آننیازمندیم که به هر دانشجو به دیده سنجش

سنجش باید مبتنی بر پژوهش و شرکت فعال دانشجو در امور آموزشی باشد. انتقال و ارزشیابی مقداری اطالعات بدون ایجاد 

و خالقیت کاری کم فایده خواهد بود. بعبارت دیگر، حاصل آموزش باید نوآوری و خالقیت باشد و نه یادآوری صرف. روح تفکر 

، شکلی از سنجش است که در آن، یادگیرندگان به جای به خاطر سپاری 1سنجش اصیل یا سنجش مبتنی بر عملکرد واقعی

از  . منظور(99کنند)نادار مربوط به زندگی واقعی استفاده می صرف اطالعات، از آنها برای حل مسایل و انجام تکالیف مع

های اصیل یا اند. سنجشهای سنتی سنجش پیشنهاد شدههستند که به جای روش هاییآن روش های سنجش اصیلروش

شرایط  آموزان و دانشجویان را درهای دانشمهارت شود که دانش وهایی گفته میسنجش مبتنی بر عملکرد واقعی به سنجش

سنجند. سنجش اصیل نیازمند ایجاد آن دسته از تکالیف سنجش است که تا حد امکان به طبیعی و به طور مستقیم می

اند به کار هایی را که آموختهها دانش و مهارتآموزان برای انجام دادن آندانش اند وهای خارج از کالس درس شبیهموقعیت

 (.5بندند)می

ست در برابر محدودیت آموزش و بازگشت به سمت نوعی از آموزش که افکار، احساسات و سنجش اصیل یک واکنش ا

های تر، واقع بینانه تر و چالش برانگیزتر از آزمونسنجش اصیل، انجام وظایف دانشجویان عملی کند. درمیعمل را متصل 

از یک راه  شوند در سنجش اصیل  بیشر میکاغذی سنتی است و دانشجویان در فعالیت های معنادارتر و محدودتر درگی-مداد

  (.91ال وجود دارد)ؤسمشکل و بیش از یک پاسخ قابل قبول برای هر حل قابل قبول برای هر 

های تربیتی رویکردهای جدید آموزشی و تربیتی به ویژه های انسانی سبب شده تا نظامتوجه همه جانبه به شخصیت

تواند جهانش را بشناسد. انسان دهند. مطابق این مبانی فکری فرد هرگز به تنهایی نمی گرایانه را بسط و گسترشرویکرد انسان

دهد. سازد. این کار را هم به طور فعال انجام میها دنیای خود را میسیستمی است که با مشارکت افراد و با ارتباط با آن

یادگیری و منابع یادگیری،  -های یاددهیامه درسی، روشبنابراین همگام با ایجاد تحول در عناصر آموزشی و تربیتی مانند برن

افتد که یابد. یادگیری معنادار و پایدار زمانی اتفاق میهای سنجش بیش از پیش روشن و اهمیت میضرورت تحول در شیوه

نات یادگیری ی امکاهایش تفسیرهای شخصی به عمل آورد. امروزه اعتقاد برآن است که گسترهفرد از تجارب خود و اندیشه

تا به  شودهای تفکر تاکید میگیری نیست. در این نظریات بیشتر بر فرایندهای موجود قابل اندازهنامحدود است و با ابزار

محصول. برای رسیدن به چنین هدفی باید فراگیران را با مسائل پیچیده و دشوار و نه تکالیف ساده مواجه کرد. این مبانی 

                                                           
1AuthenticAssessment 
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ظریه ساختارگرایی است، با انتخاب و طراحی تکالیف مربوط به تجارب واقعی و مربوط به زندگی، فکری که برگرفته از ن

 (.5)کندآماده میهایشان از مسائل مختلف فراگیران را برای ساختن تفسیرها و ادراک

گیران است ارائه ی پیشرفت فراکند. باید مستندات روشن که نشان دهندهمعلم نقش عمده ای را در فرایند سنجش ایفا می

کند تا با شناخت همه جانبه از فراگیرانش، بتواند تکالیف واقعی و کمک کننده در یک کند. چنین سنجشی به معلم کمک می

سنجش باید رویکرد پویا ارائه دهد و فراگیران نیز فعاالنه به ساخت دانش و تفسیرهایشان از جهان پیرامونشان بپردازند. 

ویژگی مهم این هدف این است که . یابددگی آماده کند و این هدف با مفهوم سنجش پایدار توسعه میدانشجویان را برای زن

تری در فرآیند سنجش نسبت به آنچه در سنجش تراکمی و تکوینی دارد، بازی کند. دانشجو هر چه بیشتر نقش فعال

 . (7)عامالن فعال آنی اعمال دیگرانند و نه دانشجویان همواره در فرایند سنجش دریافت کننده

ریزی شده باشند این نتیجه را در پی قعی طرحاستفاده نکردن از تکالیف کاربردی و سنجش اصیل که براساس نیازهای وا

های های دانشجویان کمک زیادی نکرده است. در آموزش عالی تاکید زیادی بر دیدگاهدارد که سنجش به توان کاربرد آموخته

و ماهیت  گرددها به دانشجویان ارائه مییادگیری و استقالل و تفسیر و سطوح باالی شناختی وجود دارد، ولی طریقی که دوره

چه میزان از  "سوال به دنبال پاسخگویی بهاین پژوهش  بنابرآنچه گفته شد  (.7)هددامتحانات، چیزی جز این را نشان می

 است. "شود؟های سنجش اصیل در سنجش دانشجویان استفاده میروش

  

 تحقیق روش -2

علوم  هایعلوم رفتاری)رشته ی ارشد رشته هایکارشناسدانشجویان جامعه آماری در این تحقیق پژوهش حاضر توصیفی است. 

نفر با  5 از هر کالس و کالس  19است.  09و 09،09ورودی سالهای  (و مدیریت ، علوم اجتماعیتربیتی، روانشناسی،کتابداری

 .انتخاب شدندنفر  999 در مجموعکه نه گیری در دسترس به عنوان نمونه نمو

ل سنجش اصی ر ابتدا مبانی نظری موجود در حوزۀد .سشنامه محقق ساخته استری داده در این پژوهش، پرابزار جمع آو

نهایتاً ها مطرح و گویه در مرحله بعد، .شدو مولفه های سنجش اصیل  استخراج ها ویژگی گرفت وبه دقت مورد مطالعه قرار 

ی ای است. شیوهازه گیری فاصلهاند ، پیوسته و با سطحمتغیر میزان بکارگیری سنجش اصیل اولیه تنظیم شد. پرسشنامۀ

« متوسط»، 1نمره« زیاد»، 5نمره « خیلی زیاد»لیکرت و امتیاز بندی هر سوال به صورت گذاری این پرسشنامه به صورتنمره

برای احراز روایی، روایی پرسشنامه توسط چهار  نفر از اعضای هیئت  که ، بود9نمره « خیلی کم»و  9نمره «کم»، 2نمره 

برابر  OMKبا استفاده از  روش تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص . و از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد ی گردیدعلمی بررس

تمام  بارهای عاملی بدست بدست آمد و  22/21بر حسب ده عامل استخراج شده، درصد تبیین واریانس نیز  بدست آمد. 29/9

 گزارش شده است.2/9تر از واریماکس نیز  باال آمده از تحلیل اکتشافی پرسشنامه سنجش اصیل با چرخش 

محاسبه شد. از آنجایی که ضریب پایایی مشاهده  09/9 پایایی پرسشنامه سنجش اصیل، با  روش ضریب آلفای کرونباخ

 توان گفت که ابزار از دقت و اطمینان کافی برخوردار است.است، لذا می 2/9سنجش اصیل باالتر از  یشده برای پرسشنامه

 استفاده شد. Spss19در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از نرم افزار ایان ذکر است که ش

 

 نتیجه و بحث -3

پرداخته دوسی مشهد ردر سنجش دانشجویان علوم رفتاری دانشگاه ف در این مقاله به بررسی میزان بکارگیری سنجش اصیل 

، استفاده شده است در سنجش دانشجویان  های سنجش اصیلینکه چقدر از روشبررسی ا از  نتایج حاصل شد. در این راستا، 

 گزارش شده است. 9در جدول
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 : تفاوت میانگین از متوسط ممکن متغیر سنجش اصیل1جدول

 تفاوت میانگین از

 متوسط ممکن 
 متوسط ممکن

دامنه 

 تغییرات
 حداقل حداکثر

انحراف 

 معیار
 مولفه میانگین

19/5-  92 22 15 0 91/2  02/99  سنجش تکوینی 

2-  5/92  90 92 2 1/1  59/92 های پیچیده شناختیفعالیت   

29/9  5/99  92 91 5 02/9  99/92  
های تنوع ابزارها، سواالت و پاسخ

 صحیح

29/2-  5/92  99 95 5 99/1  20/99  کاربست دانش 

59/9-  5/1  0 92 1 21/9  01/2  آمادگی برای حرفه آینده 

5/9-  5/91  90 91 5 91/1  سنجش مستقیم 92 

5/9-  99 91 90 5 22/2  5/99  تکالیف معنادار برای فراگیر 

12/9-  5/99  0 92 2 91/9  92/99  مانند دنیای واقعی 

20/9-  91 91 92 5 99/2  29/99  یادگیری در جریان ارزشیابی 

9/9-  99 99 92 2 92/9  09/0  خارج از محدوده کالسی 

92/5-  5/929  999 919 19 29/92  92/992  کل ابزار 

 

های های سنجش تکوینی، فعالیتآید. میانگین مولفهدست می، متوسط ممکن بر اساس دامنۀ تغییرات ب9با توجه به جدول

پیچیده شناختی، کاربست دانش، آمادگی برای حرفه آینده، سنجش مستقیم، تکالیف معنادار برای فراگیر، مانند دنیای واقعی، 

های تنوع ابزارها، سواالت و پاسخ سی از متوسط ممکن کمتر است. مولفۀی در جریان ارزشیابی و خارج از محدوده کالیادگیر

و  -29/2از متوسط ممکن بیشتر است. بیشترین تفاوت میانگین از متوسط ممکن، مولفه کاربست دانش با  29/9صحیح 

با در کل میزان بکارگیری سنجش اصیل و  است -12/9یای واقعی لفه مانند دنکمترین تفاوت میانگین از متوسط ممکن، مو

 ،(99) ،(99) ،(1(، )2)، (1)(، 2)(، 9)های پژوهشاین یافته با نتایج  از متوسط ممکن کمتر است. 92/5، 92/992میانگین

و  پایان ترم است های سنجش موجود غیر کاربردی، تراکمی، محدود و تا حد زیادی مبتنی بر امتحاناتبراینکه روش مبنی

رد انتظار یاددهندگان های فکری، به ارائه پاسخ مشخص و موها و منشیادگیرندگان، به جای تولید پاسخ و به کارگیری قابلیت

  پردازند، همخوان است.می

ه و در توان اظهار داشت که میزان بکارگیری سنجش اصیل به اندازۀ کافی نبودبراساس نتایج حاصله از پژوهش حاضر، می

هر  استفادۀآموزش،  گذارانو سیاست به اساتید و متخصصانلذا در این راستا،  این مورد باید تدابیری اندیشیده و اجرایی گردد.

ها مباحث مرتبط با سنجش در دانشگاه شود.نهاد میپیش های سنجش اصیل در سنجش دانشجویانچه بیشتر و بهتر از روش

های برای بررسی میزان اعتبار یافتهعالوه براین،  های بنیادی در این زمینه صورت گیرد.ریزیتر شود و برنامهاصیل پر رنگ

های دیگر نیز اجرا کرد تا قابلیت تعمیم یافته های ها را در مقاطع و دانشگاهها، می توان این پرسشنامهحاصل از این پرسشنامه

 پژوهش افزایش یابد.
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