سنجش عملکردی و آزمونهای عملکردی
مقدمه :
آزمونهای کتبی (مداد و کاغذی) ،عمدتاً برای اندازهگیری هدفهاای آموزیای و داادگیری
حوزۀ (حیطۀ) یناختی مناسب هستند .از آنجا که هدفهای حوزۀ یناختی بخش مهمّی از موضوعات
درسی همۀ دورههای تحصیلی را یامل مییوند؛ لذا آزمونهای کتبی یهرت زدادی کسب کردهاناد.
اما استفاده از ادن آزمونها برای اندازهگیری هدفهای سادر حوزههای دادگیری دعنی حوزۀ روانای ا
حرکتی و حوزۀ عاطفی و حتّی برای اندازهگیری سطوح باالی حوزۀ یناختی نیا باه تنهاادی کاا ی
نیستند و بددن منظور الزم است از تدابیر ددگری ساود سسات؛ د ای از ادان تادابیر ،اساتفاده از
«سنجش عمل ردی» و به تبع آن «آزمون عمل ردی» است.

اهمیّت سنجش عملکردی :
هرچند که سنجش عمل ردی همواره از عّالیّتهای مهم دبیران به حساب مایآماده امّاا در
سالهای اخیر به دالدل متعدد ،بر استفاده از ادن آزمونها تأکید زدادی یده است.
د ی از علّتهای اصلی ،اعتراضات یدددی بوده که نسبت به آزمونهای سنّتیِ عینی (به ودژه
آزمونهای چندگ دنهای) ابراز یده است .منتقددن اعتقاد دارند آزمونهای سنّتی ،مهاارتهاادی را
میسنجند که در دنیای واقعی ،مانند ندارند.
وولفولک  Woolfolkدر کتاب خود (روانشناسی آموزیی) در سال  4002نویت :درآزمونهای
سنّتی «از دانشآموزان خواسته مییود تا سؤالهادی را سواب دهند دا مسائلی را حل کنند که هرگ
دوباره با آنها روبهرو نخواهند ید .زندگی واقعی اصالً به ادنها یبیه نیست».
ادنگونه بود که آزمونهای عمل ردی گسترش دا ت .ادن آزمونها ،ازآزمونیونده میخواهند
تا به انجام نوعی ر تار ،اقدام کنند نه ادنکه صر اً سؤاالتی را پاسخ دهند که آنها را نی باه سارعت
راموش میکنند؛ به همین دلیل به آزمونهای عمل ردی« ،آزمونهای واقعی» دا «آزمونهای اصیل»
نی میگودند.

تعریف :
سنجش عمل ردی ،مجموعه روشها و نونی را در بر میگیارد کاه رادنادها و اراوردههاای

دادگیری را میسنجد .ادن نوع سنجش ،عالوه بر سنجش عّالیّتهای ساط بااالی حاوزۀ یاناختی،
دادگیریهای حوزههای عاطفی و روانی ا حرکتی را نی یامل مییود.

آزمونهای عمل ردی به آن دسته از وسادل اندازهگیری گفته مییاود کاه مایکویاند تاا
بسنجند چگونه کسی (دانشآموز) میتواند کاری را انجام دهد.
سنجش عملکردی :سنجش فرایند یادگیری یا سنجش فراوردۀ یادگیری :

آزمونهای عمل ردی میتواند معطوف به سنجش ییوۀ اسرای دک ر تار آموزیای ( رادناد
دادگیری) باید؛ مانند سخنرانی کردن ،کار با وسادل آزمادشگاهی ،استفاده از کرۀ سغرا یادی و نقشه
و. . .
همچنین آزمونهای عمل ردی میتواند معطوف به سنجش راورده دا محصاول کاار بایاد؛
مانند تهیّۀ مقالۀ تحقیقی ،نویتن دک داستان ،تعیین اصلۀ میان دو یهر بر روی نقشه و. . .
در واقع « راوردۀ دادگیری» چی ی است که دادگیرنده تولید میکناد؛ و « رادناد داادگیری»
سردانی است که او مورد استفاده قرار میدهد تا به راورده دست دابد .در بسیاری از موارد ،آزماون-
های عمل ردی معطوف به هر دو (هم رادند و هم راوردۀ داادگیری) اسات .معماوالً در آغااز دورۀ
دادگیری (آزمونهای مستمر ت ودنی) بیشتر ،رادند دا ییوۀ اسرا مورد تأکید است و در پاداان دورۀ
دادگیری (آزمون پادانی و ت میلی) بیشتر ،راورده دا همان محصول کار اهمیّت دارد.
بنابرادن بادد گفت آزمونهای عمل ردی و اساساً سنجش عمل ردی ،با «مهارت» سروکار دارد
(مهارت در استفاده از رادندها و ییوههای اسرادی و نی مهارت در تولید راوردهها) .ادن آزمونها در
واقع وسادلی هستند که به عنوان م مّل آزمونهای کتبی (سانتی) مایتوانناد دبیاران را در بهتار
سنجیدن می ان مو قیّت دادگیرندگان در رسیدن به هدفهای متنوّع آموزیی داری دهند.
برخی ویژگیهای آزمونهای عملکردی :
 -1استفاده از مسائل واقعی :دعنی استفاده از موقعّیتهادی که در زندگی واقعی دا ت ماییاوند داا
یبیه به آنهاست.
 -4ترغیب و تشودق تف ّر باز :دعنی هدادت دانشآموزان به پیدا کردن راه حالهاای مختلاب بارای
مسائل و تشودق آنها به درگیر یدن با آن مسئله.
 -3تأکید بر کاربست :دعنی سنجش ادنکه آدا دانشآموز ،عالوه بر دانستن ،میتواند آنرا بهکار بندد.
انواع آزمونهای عملکردی :
د ی از معروفتردن انواع تقسیمبندیهای ادن نوع آزمونها ،دستهبندی «گرنالند» (از انددشمندان
ب رگ سنجش و اندازهگیری آموزیی) است:

 -1آزمون کتبی عمل ردی :بین آزمونهای کتبی مورد اساتفاده بارای سانجش هادفهاای حاوزۀ
یناختی و آزمونهای کتبی مورد استفاده برای سنجش عمل ردی ،تفاوت زداادی وساود دارد؛ و آن
ادن است که آزمونهای کتبی عمل ردی ،عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیّتهای عملی داا
یبیهسازی یده تأکید دارند.
مثال :با استفاده از اطالعات داده یده دک نمودار ستونی تهیّه کنید ا تهیّۀ دک نقشۀ آب و هوادی
 -4آزمون یناسادی :رویی است برای سنجش توانادی دادگیرنده در تشخیص ودژگایهاا ،محاسان،
معادب و موارد استفادۀ امور مختلب.
مثال :دانشآموز معادب و محاسن کرۀ سغرا یادی را در دا تن مناطق مختلب زمین بگودد ا با ددادن
لوگوی دک مؤسسه ،وظادب آنرا در سط سامعه بیان کند.
 -3انجام عمل رد در موقعیّتهای یبیهسازی یده :در آزمونهای یبیهساازی داا انجاام عمل ارد
درموقعیّتهای یبیهسازی یده ،از دادگیرنده خواسته مییود تا در دک موقعیّت یبیهساازی یادۀ
مصنوعی دا خیالی ،همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیّتهای واقعی ضروری هستند.
مثال :موقعیّت خشم و عصبانیت بر اثر توهین و پرخاش را برای داناشآماوز یابیهساازی کنایم و
عمل رد مناسب او را بسنجیم ا از دانشآموز بخاواهیم تصاوّر کناد منا ل همساادۀ آنهاا دچاار
آتشسوزی یده است و او میخواهد با تلفن به آتشنشانی اطالع دهد و هرچیا ی را کاه الزم اسات
برای آنها توضی دهد.
 -2نمونۀ کار :در روش نمونۀ کار ،از دادگیرنده خواسته مییود تا اعمالی را انجاام دهاد کاه معارّف
عمل رد واقعی مورد سنجش هستند .در ادن روش ،نمونه اعمالی که از دادگیرنده میخواهیم تا انجام
دهد بادد یامل عناصر مهم عمل رد کلّی باید که در یرادط کنترل یده اسرا مییود.
مثال :از دانشآموز بخواهیم در د ی از مواردی که خود تشخیص داده است ،به مددر دا معاون مدرسه
مراسعه کند و پیشنهاد دا انتقاد خود را مؤدبانه مطرح کند ا به همراه والددن خود به سازمان سواناان
هالل احمر مراسعه کند و عضو ادن سازمان یود ا دک ع س سغرا یادی با ودژگیهای خاص ادن نوع
ع سها تهیّه کند ا دک پوستر دا نقایی دربارۀ صر هسودی در مصرف آب تهیّه کند.

نکات مهم:
 )1در ادن تقسیمبندی ،آزمون نوع اول دعنی «آزمون کتبی عمل ردی» بیشتردن اصله را از عمل رد
در زندگی واقعی دارد ولی آخردن نوع آزمون دعنی «نمونۀ کاار» کمتاردن اصاله را از عمل ارد در
زندگی واقعی دارد.
 )4روشهای چهارگانۀ گفته یده در باال را  ،هم میتوان سداگانه به کار بست و هم با د اددگر ماورد
استفاده قرار داد.

 )3از ادن آزمونهای گفته یده در باال برای سنجش هدفهای سط پادین ،مانند داادآوری داناش و
محفوظات و نی برای ارزییابی هنجاری ،استفاده نشود.

امتیازات و محدودیّتهای آزمونهای عملکردی :
مانند ددگر روشهای سانجش داادگیری ،روشهاای سانجش عمل اردی نیا دارای امتیازهاا و
محدوددّتهادی هستند.
الب) امتیازات:
 )1با ادن روشها میتوان هدفهادی را سنجید که با سادر روشهای سانجش (باه وداژه روشهاا و
آزمونهای معروف به مداد و کاغذی) قابل سنجش نیستند.
 )4با روشهای سنجش عمل ردی ،هم میتوان راوردههای دادگیری را سنجید و هم رادندهای آنرا
؛ ادن در حالی است که با سادر روشهای سنجش (مخصوصااً روشهاای عینای) تنهاا

مایتاوان،

راوردهها را سنجش کرد.
 )3روشهای سنجش عمل ردی منع س کنندۀ نظردههای سددد روانشناسی دادگیری هستند.
ب) محدوددتها:
 )1کمبود پادادی دا دقّت اندازهگیری
 )4صرف وقت زداد برای اسرا و نمرهگذاری
*

*

*

تلخیص از منبع:
 )1سیب ،علیاکبر؛  ،1331سنجش رادند و راوردۀ دادگیری،روشهای قاددم و سدداد ،ودارادش دوم،4 ،
تهران ،نشر دوران.
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