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گيرى او مساوىد دانش$آموز در امتحان، با يادعملكر 
نيست

سى» سخن مى+گويند، منظورفت درهنگامى كه مربيان آمريكا از «شكاف در پيشـر
ندانادى و نيز ميـان فـرزمى و نـژه+هاى قـود ميان گـروت در عملـكـرآنان، تمايز و تـفـاو

فه است. هنگامى كه امتحاناتسط يا مرندان طبقه+ى متواده+هاى فقير با فرزخانو
، زبان يا حسابانس+هاى هنر در درًسى، مثالفت دراسرى به منظور سنجش پيشرسر

ست، بهلى و سياه پوان اسپانيوات امتحان دانش+آموزد، ميانگين نمرار مى+شوگزبر
تيب، هنگامـى كـهست است. به هميـن تـران سفيدپـوت هم سطح دانش+آمـوزندر
ـ اقتصادى پايين+ترندان خانوفرز ، در اين امتحاناتاده+هاى متعلق به طبقات اجتماعى 
ند.ات كم+ترى مى+گير، نمرفه+تراده+هاى مرد در خانو از همتايان خوًكت مى+كنند، غالباشر

ند. احساس از بين ببرًا كامالا كاهش دهند و يا آن+ها راهند اين فاصله+ها رمربيان مى+خو
ته+هاى متفـاوات امتحانى گـرود در نمرجواى كاستن شكـاف مـوتعهد اكثر مربيـان بـر

ابرى همـه+ىان، بسيار عالى است. پاى+بندى هميشگـى ايـن مـلـت بـه بـردانش+آمـوز
اعدى كه مبناى ايـنك اغلب مربيان از قـوا مى+طلبد. اما، درندان نيز هميـن رشهرو

كاهش شكاف هستند، ناكافى است.
د كه اكـثـراقعـيـت داربخش عمده+ى مشـكـل، ريـشـه در ايـن و

ا به جاىسى» رفت دره+ى «پيشراژدم عادى)، ومربيان (و بيشتر مر
سهسى در مدرفت دراد به پيشـرقتى افـرند. وگيرى» به كار مـى+بـر«ياد

سهان در مدر به مطالبى فكر مى+كنند كه دانش+آموزًالمى+انديشند، معمو
سى»فت درند. در حقيقت، لغت+نامه+ها نيز «امتحان از پيشرياد مى+گير

د در آن+چهت فره+گيرى دانش يا مهاراى اندازت «امتحانى برا به صورر
اين، امتحانص^ مى+كنند. بنابرختنى است» وگيرى و آموكه قابل ياد

ه+گيـرىم، اندازسى، سال+هاست كه از نظـر عـمـوفت درفتن از پيـشـرگر
قتى هم بيشتـرفته+انـد. وسه ياد گركان در مدردمناسبى است از آن+چه كـو

ت+هاى ناشى از آنچـهسى فكر مى+كننـد، بـه تـفـاوفت دراد به شكاف در پيـشـرافر
دم، مصمم به تعيينم مرقتى مربيان و عموند. هم+چنيـن، وه دارفته+اند، اشاران ياد گردانش+آموز

دار شده+اند،خورش برابر از آموزان به+طور برناگون دانش+آموزه+هاى گواين نكته هستند كه آيا گرو
جه مى+كنند.ت توس+هاى متفاوان در درات امتحانى اين دانش+آموز به نمرًغالبا

دمون+هاى استاندارات آن+ها در آزسه با نمران در مدرگيرى+هاى دانش+آموزاما اين تصور كه ياد
م بهد محكوست به رويكر يكسان است، صحيح نيست. اين تصور نـادرًتـاسى، ضرورفت درپيشر

سى مى+انجامد. به تصور من، همه++ى مربـيـانفـت دره+ى كاهش شكاف در پيشـرشكستى دربـار
ضعيت اقتصادى ـ اجتماعى پايين، همـان دانـش واى واده+هاى داران خانومايل+اند دانش+آمـوز

ضعيت باالتر اقتصادى ـاى واده+هاى داران خانوا كسب كنند كه دانش+آموزت+هاى شناختى رمهار
فيت+هاىا داشته باشد كه ظرصت ركى اين فردند. ما عالقه+منديم، هر كواجتماعى به دست مى+آور

ان شاخصان به عنوات امتحانى دانش+آموزدن بر نمرف تكيه+كرفا كند. اما صرا شكود ره+ى خوويژ
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.دنروخب تسكش ،ام ريخ تين مغر+ىلع ،ام ىاهدربهار هك دوش+ىم بجوم ،فاددست+يابى به اه
،درادناتسا ىاه+نومزآ رد الاب تارمن بسك هك ميريذپب ار ضرف نيا هشيدنا نودب هك ىنامز ات

ىسرد تفرشيپ مدع ى+هناشن ،روكذم ىاه+نومزآ رد نيياپ تارمن و تسا ربارب ىسرد تفرشيپ اب
،عقاو رد .تسا تسكش هب موكحم ،فاكش نيا شهاك رد ام ى+هدش+باسح ىاه+تكرح ،تسا
دوجوم فاكش« هب ،»ىليصحت فاكش« ىاج هب ،ميتسه نآ شهاك هب ممصم هك ار ىفاكش رگا
تاـرمن زا هدافتسا هك دش ـدنهاوخ هاگآ هتـكن نيا زا دارفا ،ميهد تـبسن »ىناحتما تاـرمن نيب
تيعقاو .تسا بسانمان دح هچ ات نازومآ+شناد ىليصحت تيقفوم رايعم اهنت ناونع هب ىناحتما
دنظر كاهش يافتهاى بيان اين+كه شكاف مورستى برردان ىاه+ىريگ+هزادنا زا نايبرم هك تسا نآ

است يا نه، استفاده مى+كنند.

ات»!گى نمراكندستايش «از پر 
ه+گيرىهاى اندازارفت تحصيلى، ابزد پيشرمون+هاى استانداراى آن+كه بفهميم به چه دليل آزبر

ىاه+نومزآ .مـينك هجوت اه+نومزآ ـنيا بلغا نيودت ىـگنوگچ هب ديهد هزـاجا ،دنتمناسبى نيـس
تارمن هك دنا+هدش ىحارط ىا+هنوگ هب ،ىنعي ؛دنتسه ١»رادم راجنه« ،ىتنس ىليصحت تفرشيپ
ار دص زا ٨٤ ى+هبتر ىزومآ+ـشناد ىتقو ،نياربانب .دنوش+ىم ريسفت ىا+ـهسياقم ىبلاق رد اه+نآ
ىاه+هبتر ىانبم رب اهدصرد نيا و( دروآ+ىم ار ٧٩ ى+هبتر ،رگيد ىزومآ+شناد و ،ناباسح سرد رد

رـاك هب نومزآ نيا راـجنه هورگ ناونع هب و ـدنا+هدمآ تسد هب نيـشيپ نومزآ رد ناگدنـنك+تكرش
.دراذگ+ىم نيدلاو و نـاملعم  ىور شيپ ار هار كي اهنت ،اه+نآ ىاه+هـبتر ى+هسياقم ،)دنور+ىم
ترورض رادم ـ راجنه ىريگ+هزادنا كي رد هك هنوگ+نآ ،تازيامت و تايئزج ى+هسياقم ىارب اما
ىا+هدرتسگ عونت ،ىنعي ؛دنشاب ىيالاب دح رد »تارمن ىگدنكارپ« دلوم دياب اه+نومزآ نيا ،دراد
و طسوتم ،ىلاع ىاه+هرمن زا ىهجوت لباق دادعت ،اه+نآ رد و دنشاب هتشاد رايتخا رد ار تارمن زا
.دشاب هتشاد دوجو نيياپ

تارمن زا ىا+هدـرتسگ ىگدـنكارپ دنمزاـين ،ىليصـحت تيقفـوم ىتنس ىاه+نـومزآ هك اج+نآ زا
ـىگدرتسگ بجـوم هك دننك+ـىم نيودت ار ىتالاؤس ،راـيسب تمحز اب ـاه+نومزآ ناحارط ،دـنتسه
ىحارط لحم رد هك ىتلايا ى+هژيو ىاه+نومزآ رثكا هك تسا ىتفگش ىاج  .دشاب تارمن ناوارف

تحت ،زين دنشاب هتشاد تلايا نآ ىسرد ى+همانرب فادها زا ىرتهب شجنس تسا رارق و دنا+هدش
ًالومعم ،اه+نومزآ ى+هدننك+هـيهت تاسسؤم رت+شيب اريز .دنراد رارق تارمن ىگدـرتسگ نيا ريثأت

هب ًاقـيقد ،روكذم ىاه+نومزآ زا ىرـايسب دركـلمع و دنتسه ـىتلايا ى+هژيو ىاه+نـومزآ ناحارط
.تسا موسرم ىروشك رادم ـ راجنه ىاه+نومزآ رد هك دنك+ىم اديپ شرتسگ ىشور نامه

تدم نارگن ،ناملعم .تسا توافتم اه+نومزآ ناحارط ىاه+تيولوا اب ناملعم ىاه+تيولوا
نـامز زا و دنهد+ىم صاـصتخا دوخ هب هدش ـىحارط +شيپ زا ىاه+نومزآ ـنيا هك دنتـسه ىنامز
شجنس ىارب نامز ،ىليصحت تفرشيپ ىاه+نومزآ ناحارط رظن زا اما .دنهاك+ىم اه+نآ سيردت
نومزآ تعاس ود ىكي فرظ دياب هدنكارپ تارمن زا ىهوبنا اريز ،تسا دودحم رايسب زومآ+شناد
.دنيآ تسد هب

هب نازومآ+شناد زا ىميظع ليخ طسوت هك نومزآ رد هدش هدناجنگ تالاؤس ،ىرامآ ظاحل زا
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،نياربانب .دنوش+ىمن بجوم ار تارمن ىگدنكارپ ،دنوش+ىم هداد خساپ تسردان اي و تسرد لكش
رد ار »راوشد ـدح زا +شـيب« اي و »نـاسآ راـيسب« تالاـؤس ،دـننك+ـىمن ـتئرج نـومزآ ناحاـرط

خساپ تالاـؤس زا ىدايز دادعت هب نازومآ+شناد زا ىدايز دادعت رگا .دنناجنگب دوخ ىاه+نومزآ
ىنعم هب ،ىملع ظاحل زا داديور نيا .دور+ىم نيب زا نومزآ كي تارمن ىگدنكارپ ،دنهدب تسرد
ناگدننك+تكرش زا دصرد ٦٠ ات ٤٠ نيب ،ىليصحت تفرشيپ درادناتسا نومزآ كي رد هك تسا نآ
.دنهدب ىتسرد ىاه+خساپ تالاؤس رثكا هب نومزآ رد

رد ار ىتالاؤس ،دنرادن ىنادنچ ى+هقالع ،ىليصحت تفرشيپ درادناتسا ىاه+نومزآ ناگدنزاس
،دنا+ليام هكلب .دشاب رثوم و دماراك ىريگداي ى+هدنهد+ناشن ،اه+نآ هب خساپ هك دنناجنگب نومزآ

اه+نآ هب ىيوگ+خساپ ى+هدـهع زا ناگدننك+تكرش ى+هـمه هك دنناجنگب ـاه+نومزآ رد ار ىتالاؤس
»ىريگداي هب ىهجوت+ىب« ضرعم رد ار نومزآ نآ ،تالاؤس عون نيا دايز دادعت رگا ىتح ؛دنياينرب
.دهد ناشن ار دماراك ىريگداي و سيردت ريثأت دناوتن نومزآ نآ ،ىنعي ؛دهد رارق

االتخى از بهترين سؤد. برموز سنجش باز هم پيچيده+تر مى+شودر اين+جاست كه چيستان مر
نازومآ+شناد هك دنتسه ىياه+نامه ،دنروآ+ىم ناغمرا هب ار تارمن ناواگى فراكندمون+ها كه پرآز
نازومآ+شناد و ـدنهد+ىم اه+نآ ـهب ىتسرد خساپ ،ـرتالاب ىعامـتجا ـ ىداصتقا ـتيعضو ىاراد
رد تالاؤس ـنيا هب ،نياـربانب .ـتسردان خسـاپ ،رت+نـيياپ ىعـامـتجا ـ ىداصـتقا تيـعضو راچد
طيارش ،اه+نومزآ ناحارط هاگديد زا .دوش+ىم قالطا ٢+ىعامتجاـ +ىداصتقا تالاؤس ،اه+نومزآ
ناـشن ىنعي .تسا هدنكاـرپ ىبسانم راـيسب تروص هب هك تسا ىرـيغتم ،ىداصتقا ـ ـىعامتجا

و دنتسه اراد ار اه+هداوناخ رد نوگانوگ دمارد حوطس زا ىا+هدرتسگ̂ يط نازومآ+شناد ،دهد+ىم
،نياربانب .دنهد+ىم ناشن ار ىرايسب ىاه+توافت نيياپ و الاب تاقبط نازومآ+شناد هك نيا زين

هك دنوش+ىم رجنم ىتارمن ىگدنكارپ هب هشيمه ًابيرـقت ،نيياپ و الاب تاقبط هب طوبرم تالاؤس
.تسا ىتايح ،ىدعب ىا+هسياقم ىاهريسفت ىارب

ىاقترا ىگنوگچ هب ىنعي ؛ميدرگرب تسام ريگ+نابيرگ هك ىلصا ى+هلئسم هب نونكا ديهدب هزاجا
نازومآ+شناد اي رت+نيياپ ىعامتجاـ  ىداصتقا تيعضو ىاراد نازومآ+شناد »ىليصحت تفرشيپ«
،ـتيلقا نازومآ+شناد ،هدحتم تالايا ىداصتقا و ىعامتجا ى+هقبـاس نتفرگ رظن رد اب .تيلقا
.دنراد رارق ىعامتجا ـ ىداصتقا رت+نيياپ تيعضو رد )تيلقاريغ( نازومآ+شناد رياس زا رت+شيب
تفرشيپ درادناتسا ىاه+نومزآ رد ىرايسب تالاؤس هچ+نانچ ،نياربانب .تسا حضاو بلطم نيا
هچ نآ هب هن ،ـدنوش طوبرم زومآ+ـشناد ىعامتجا ـ ىدـاصتقا تيـعضو هب ًاميـقتسم ،ىلـيصحت
تارمن نيب توافت زگره اه+نومزآ نيا ىريگراك هب هاگ+نآ ،دنا+هتفرگ داي هسردم رد نازومآ+شناد
ىكتم ىياه+نومزآ هب ام .داد دهاوخن شهاك ار تسوپديفس نازومآ+شناد اب تيلقا نازومآ+شناد
هك دنهد نـاشن ات دـنتسه ىداـصتقا و ىعاـمتجا طيارش ـاب طبترم ـىتالاؤس ىاراد هك مـيتسه
ىعامتجا ـ ىداصتقا تيعضو توافت زا ىشان ىشزومآ ىاه+ىتساك رب ،دنناوت+ىم نازومآ+شناد
.تسا هرخسم ًاعقاو ،عون نيا زا ىياكتا .دنيآ قئاف

هسردم رد نازومآ+شناد هك ار هچ+نآ شجنس ،ىزاس+نومزآ تـاسسؤم و نايبرم هك ىنامز ات
ىعامتجاـ  ىداصتقا تيعضو هب تدش هب هك دنهد+ىم ماجنا ىياهرازبا زا هدافتسا اب ،دنا+هتفرگارف

هسردم هب دوخ اب نازومآ+شناد ـهك تسا ىدراوم لماش ام ىريگ+هزادنا ،تسا ـىكتم نادرگاش
،ىعامتجا ـ ىداصتقا تيعضو هب هتسباو شجنس .دنزومآ+ىم هسردم رد هك هچ+نآ هن ،دنروآ+ىم

موناى آزاجر
داستاندار
در پايان

 هريك از
سال$هاى تحصيلى

اند نمى$توًاحتماال
نه$اى معنادار به گو

خيل عظيمى
دهاىاز استاندار

اا رمحتو
ده بگيرانداز
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سى مـيـاناع شكاف+هـاى درانسته+انـد، انـونشان دهنـد تـو ـهك دهد+ـىمن هزاجا نـايبـرم هب ـزگره
اهان كاهش آن هستيم، كم+تر كنند.ا كه همگى خوان ردانش+آموز

ايط اجتماعى ـ اقتصادى كدام$اند؟ط به شراالت مربوسؤ 
ضعيت اقتصادىابسته به ود كه به نظر من وائه مى+شوالى چند گزينه+اى اردر اين قسمت، سؤ

اىم كه در سطح كشـور و بـرسى در علـوفـت درمون سنجش پـيـشـرـ اجتماعى اسـت و از يـك آز
فته شده است:د، گردان كالس ششم به كار مى+روم شاگره+گيرى دانش علوانداز

د، از كدام يك ازد دارجودخانـه وه يا روه+اى دور دست، كواهيد بدانيد كه در سيـار اگر بخـو
سايل زير استفاده مى+كنيد؟و

(Gدوربينال 
پسكوميكروب) 
پ تلسكوج)
 دوربين عكاسىد)

اىان دارنه دانش+آمـوزاهيد يافت كه چـگـوال به دقت بينديشـيـد، در خـوه+ى اين سؤاگر دربـار
تال به صوراى پاسخ+گويى به اين سؤ، شانس كم+ترى برضعيت اقتصادى ـ اجتماعى پايين+ترو

اده+ىند. خانوند كالس ششمى دارا در نظر بگيريد كه هر كدام، يك فرزاده رند. دو خانوصحيح دار
اده،شد خانوند ارند و فرزدارخورامد مناسبى برالدين از درالد است. اين وند و دو وال^، شامل سه فرز

ا تماشا مى+كنند ونامه+هاى علمى تلويزيون راده+ى ال^ اغلب بـرد. خانوان+قيمتى دارپ گرتلسكو
،ف ديگراده+ى ب از طرنند. خانوه+ى مطالب علمى گپ مى+زف شام، دربارگاهى نيز به هنگام صر

ت پايين كه شغلىاده، مادرى است با سطح مهارالد اين خانوالد است. وند و يك وشامل سه فرز
پ و يا حتىم، از تلويزيون كابلى، تلـسـكـواده+ى دوا ايجاب مى+كند. خـانـود ربا حداقل دست+مـز

م است.امون مقاالت مجله+هاى خبرى و علمى محروف شام پيرهاى علمى هنگام صرگوگفت+و
ال زير نداشته باشيد:اى پاسخ به سؤم مشكلى برارد فوق، اميدوارجه به موبا تو

ه+ى ديدنال مطرح شده دربارسط، احتمال پاسخ صحيح كدام دانش+آموز به سؤ به+طور متو
ه+ى دور دست، بيش+تر است؟سيار

(Gاده+ى+«ال^»ند كالس ششمى خانو فرزال
اده+ى بند كالس ششمى خانوفرزب) 

ال+هاى متعـددىنده+ى سـؤگيرند، در بـرسى كه هنجـار مـدارفت درد پيشـرمون+هاى استانـدارآز
داختم كه به يكى از پايه+هاىاالتى پرسى تك+تك سؤ به بررًاپ هستند. اخيرال تلسكوهم+چون سؤ

فت. به اين نتيجـهه مى+گرد اندازمون استانـدارا با دو آزسى رفت درتحصيلى تعلق داشت و پيـشـر
٨٠ تا ٤٠م و مطالعات اجتماعـى، بـيـن ، علواندن، زبان، هنـرس+هاى خـودست يافتم كـه در در

ان گفت كه ايـن مى+توًضعيت اقتصادى ـ اجتماعى هستنـد. تـقـريـبـاابسته بـه واالت وصد سؤدر
ه+گيرى نمى+كنند. درا اندازان رضعيت اقتصادى+ـ اجتماعى دانش+آموزمون+ها، چيزى بيش از وآز
دند،ابسته بوضعيت اقتصادى ـ اجتماعـى واالت، به وصد از سؤ در٢٠ تا ١٥س رياضى، تنها در

دنف تكيه$كرصر
ات امتحانىبر نمر

اندانش$آموز
ان شاخصبه عنو

دست$يابى به اهداف
دجب مى$شومو

دهاى مااهبركه ر
غم نيت خير ماعلى$ر

ندشكست بخور
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سى، بهفت درمون+هاى پيشران در آزات دانش+آموزقابل قبول است. اگر نمراما همين حد هم غير
انندنه مى+تومون+ها چگـوت اقتصادى ـ اجتماعى آن+ها بستگى داشته باشد، ايـن آزسطوح متفاو

ان، به دليل تأثيرپذيرى آن+هاسى ميان دانش+آمـوزفت درنشان+دهنده+ى كاهش شكاف در پيشر
ضعيت اجتماعى+ـ اقتصادى آن+ها باشند؟اد و واز نژ

مون+هاىضعيت اقتصادى ـ اجـتـمـاعـى در آزابسته بـه واالت متعـدد ود سـؤجواين، آيـا وبنابـر
االت، مصمم بهاحان اين سؤسى، نشان+دهنده+ى آن نيست كه طرفت درد سنجش پيشراستاندار

ء نيت،مون+ها، بى+هيـچ سـواحـان آز چنين نيسـت. طـرًند؟! قطعـاه+هاى آسيب+پـذيـرب گروكـوسر
ضعيـتند. از آن+جا كـه وات منجر شـوگى نمـراكنداالتى هستند كـه بـه پـرعالقه+مند به طـرح سـؤ

االتى كه سابقه+ى خوبـى دراكنده است، بسيارى از سـؤاجتماعى ـ اقتصادى، متغيرى بسيـار پـر
ضعيت اقتصادى ـ اجتماعـىابسته بـه واالت وند، از نوع سؤه دارده+اى از نمرائه+ى طي^ گستـرار

هستند.
ابسته بـهمون+هاى بـه شـدت واى تدوين آزا برمـون راح آزسسات طران مربى، نبايـد مـؤبه عنـو

ا مقصر بدانيـم كـهد ران مقصر بدانيم. بلـكـه بـايـد خـوايط اجتماعى ـ اقتـصـادى دانـش+آمـوزشر
ايى در امر تدريس به+كار مى+بريم.ه+گيرى كاراى اندازا بركور رمون+هاى مذآز

د و مسائل آن$هامون$هاى استاندارآز  
سى از نوع هنجار ـ مدارفت درد پيشرمون+هاى استاندارط به آزادات مربو به ايرًفاتا اين+جا، صر

ه+ى هـرند تا نمـراحى مى+شومون+هايى كه در ايالت+هاى خـاصـى طـره+ى آزداخته شد. اما دربـارپر
جه به تسلط او بر مـالك+هـايـى خـاص،ان ـ با توا ـ به جاى مقايسه+ى وى بـا ديـگـردانش+آمـوز ر

د.د گفته مى+شومون+هاى «مالك مدار» يا استاندارمون+ها، آزان گفت. به اين آزبسنجند، چه مى+تو
اسر اياالت متحده به كـارسى ايالتى يا استانى كـه در سـرفت درمون+هاى پيشـر نيمى از آزًتقريبـا
سى آننامه+ى دراساس اهداف تعيين+شده در بران بره+گيرى تسلط دانش+آموزاى اندازند، برمى+رو

دهاىسى، همان «استـانـدارنامـه+ى درفته شده+اند. اهداف تعيـيـن+شـده در بـراستان در نظـر گـر
شى» هستند.ات آموزا»،يا «انتظارمحتو

ده+ايد.هايى+بخش هستند، در اشتباه بومون+هاى مالك مدار رده+ايد كه آزاگر تاكنون فكر مى+كر
ايطمون+هاى هنجار مـحـور بـه شـره+ى آزسى، به همـان انـدازفـت درد پيشـرمون+هاى استـانـدارآز

سىفت درد پيشرمون+هاى استاندارگ+ترين مشكل آزابسته+اند. بزردان واجتماعى و اقتصادى شاگر
نـى درناگوه+گيرى اهداف متعدد و گومون+ها به نيت انـدازاستان+ها و اياالت اين است كه ايـن آز

بسى با نيت خـواى درند. به+طور معمول، متخصصان محتوفته مى+شـوسى به كار گرنامه+ى دربر
دست روياهاى» خو، «فهرا معين و در انجام اين كارسى يك ايالت رنامه+ريزى درد، اهداف برخو

ايانهاقع+گرنه+اى وعه+اى از صالحيت+ها و دانش+پايه كه به گوائه+ى مجموائه مى+كنند؛ به جاى ارا ارر
گى در ايالتىه+گيرى باشند. به تازلتى، تدريس+شدنى و قابل اندازس دومانى مدارده+ى زو در محدو

ارا تا شش هزسى رنامه+ى دردند كه اهداف براسته بوشى آن از معلمان خوالن آموزدم كه مسئوبو
تقا بخشند!هدف ار

نه+اىاند به گو نمى+توًد، در پايان هريك از سال+هاى تحصيلى، احتماالمون استانداراى آزاجر

گانندساز
دمون$هاى استاندارآز

فت تحصيلىپيشر
عالقه$ى چندانى

ندندار
ااالتى رسؤ

مون بگنجاننددر آز
كه پاسخ به آن$ها

نشان$دهنده$ى
امدگيرى كارياد
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د ايالتى،مون+هاى استانداراين، آزد. بنابره بگيرا اندازا ردهاى محتو، خيل عظيمى از استاندارمعنادار
خى از اين اهداف،ند. بره مى+گيرا اندازسى رنامه+ى دره اهداف مندرج در برنه+هايى از انبو نموًطبيعتا
ند.ار مى+گيره+گيرى قرد انداز، فقط به+طور سطحى مورخى ديگره+گيرى نيستند و بر قابل اندازًمطلقا

د كدام اهداف مـورًمون پايان سال، احتمـاالنند كه در آزانند حدس بـزمعلمان اياالت تنها مى+تـو
ست است.اقع، حدس معلمان نيز نادرند و در بسيارى از موار مى+گيرسنجش قر

ه+گيرى هستند،مند اندازند كه نيازد دارجوافزون بر اين، به دليل آن+كه صالحيت+هاى متعددى و
مون+هاد تا نتيجه+ى آزد ندارجوه+ى هريك از صالحيت+ها واالت كافى دربارمون+ها، سؤدر اغلب آز

سىنامه+ى دردنظر در برداشتى دقيق از تسلط دانش+آموز روى هريك از هدف+هاى موراند، بربتو
ائه كند. اطالعاتى كه معلمان دريافت مى+كنند، آن+قدر كلى است كه از نظر تحليلا به معلمان ارر

د. معنى ندارًش، تقريباد آموزو پيشبر
دمون+هاى استاندارار است در آزه+ى آن+چه كه قرتصور كنيد معلمى هستيد كه سال+هاست دربار

، سال+هاست كه تدريست ديگـرده+ايد. به عبارد، حدس غلط زار گيرد سنجش قـرايالت شما مور
ات به دسـتش نمرارده+ايد. افزون بر اين، گـزسى هدايت كـرست دراساس اهداف نـادرا برد رخو

نامه+هاىد ايالت نيز كمكى به شما نمى+كند تا دريابيد، كدام بخش از برمون+هاى استاندارآمده از آز
أم باد تدريس توسه نمى+شويد رويكرسوص^، آيا وگذار است. با اين وامد و تأثيرتدريس شما كار

ديد؟دتان مى+دانيد، باز گره+ى تدريسى كه خو كنار بگذاريد و به بهترين شيوًا كالسنجش ر
بيش$تر سنجش$هـاى بـه دسـت آمـده از در حال اتفاق+افـتـادن اسـت، ًاالى كه اخـيـردر رو

اقع هم$سو با تدريس$هاى سر كالس نيستـنـد و تـدريـس بـهد در ومون$هاى استانـدارآز
ان در بيش+ترات دانش+آموزبلكه نمـرگذار نيسـت. مون$ها تأثيـرات آزشكلى معنى$دار بر نمـر

ضع اجتماعـى ـ اقـتـصـادى بـه وًده+ايد، مستقـيـمـاد، هم+چنـان كـه حـدس زمون+هاى استـانـدارآز
سالك رد هك ار ىسرد ى+همانرب ىاوتحم ،روحم كالم ىاه+نومزآ هچ نانچ .تسا طبترم نازومآ+دانش

ىاه+هبرجت و شناد زا ديـاب نازومآ+شناد هاگ+نآ ،دنريگربرد ،دوش+ىمن دـيكأت نآ رب ىفاك ى+هزادنا هب
،رگيد راب كي .دنريگب كمك تسرد خساپ صيخشت ىارب سرد ىاه+سالك زا جراخ ى+هدش +هتخومآ
ناياتمه زا ىرتهب دركلمع ،دوخ ىگدنز طيحم براجت ليلد ـهب ًافرص ،رت+هفرم ىاه+هداوناخ ناناوجون

ام نامز رد درادناتسا ىاه+نومزآ ،رامش+تشگنا ىانثتسا دنچ زج هب .درك دنهاوخ هئارا دوخ هفرم رتمك
رد فاـكش شهاك ىاـتسار رد ـ+دنهد+ـىم ناشن ىدوخ رـوحم كالم تروص ـهب هك هتسد نآ ـىتح ـ
.دننك+ىمن لمع ،ىسرد تفرشيپ درادناتسا ىاه+نومزآ زا رتهب ،ىسرد تفرشيپ

ىدـنمشزرا باب رد ،ىسرد تفـرشيپ رد فاكش ـشهاك ى+هتفيش راد فـرط كي هاگره ،هـجيتن رد
ماجنا بسانم شجنس ماظن كي دوجو نودب ار راك نيا و دنك ىمرگ رازاب ،سيردت رد صاخ ىدربهار
ميوگب ديهد هزاجا ،دوش ريبعت ءوس نم نخس هك+نآ زا شيپ .تسا هدش بكترم ار ىگرزب هابتشا ،دهد
تسرد ًارهاظ و ىقطنم ىاه+شور و سيردت ىاه+هويش ى+هرابرد ىلوا زاـرط نايبرم ىاه+ثحب هب هك
اما .ما+هدرك شوگ ،رت+هفرمريغ و رت+هفرم ناكدوك نايم ىسرد تفرشيپ رد فاكش شهاك ىارب اه+نآ
نيا ،نازومآ+ـشناد ىداصتقا ـ ىعـامتجا تـيعضو هب ىلـعف ىاه+نومزآ رد ىـگتسباو دوجو ـليلد هب

رت+هفرمريغ ناياتمه اب رت+هفرم نازومآ+شناد تارمن نايم فاكش قمع زا دنناوت+ىمن سيردت ىاه+هويش
دوخ سيردت ىاهدربهار نيرتهب ،ىسرد تفرشيپ رد فاكش شهاك ناصصختم ،ىنعي .دنهاكب دوخ
اهند داشت.نخو ىزوريپ ىارب ىسناش چيه نآ رد هك دننك+ىم مازعا ىدربن ناديم هب ار

ه$گيرى ما انداز
دى استارشامل مو

انكه دانش$آموز
دبا خو

ندسه مى$آور به مدر
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حله$اىد دو مراهبرر 
ضعيت بى+دفاعا از اين وان راند، مربيان و دانش+آموزحله+اى صريح و ساده مى+تود دو مراهبرر

سىفت دردى كه به منظور كاستن از شكاف در پيـشـرحله+ى نخست، هر فـرهايى بخشد. در مـرر
صياتجه به خصوتالش مى+كند، بايد از نظام سنجش مطلع باشد و اين آگاهى دست كم بايد با تو

اقعـى بـيـنت+هـاى ومون+هـا، تـفـاوسى باشد؛ يـعـنـى بـدانـد كـه ايـن آزفـت درمون+هـاى پـيـشـرآز
ا، گاهى آشكار و گاهى پنهان مى+كنند. از لحاظتر رتمندتر و فقيران ثروگيرى+هاى دانش+آموزياد

 اغلبداخته$اند.مربيان بيش از آن$چه كه بايد، به تكريم متخصصان سنجش پرتاريخى، 
اند «ضريـبكس بتوند و به غلط تصور مى+كنـنـد، هـره+گيرى اطالع چندانـى نـدارمربيان از انـداز

گيرى از خطاهاى محـتـمـل دراى جلـوا برم رش الزا محاسبه كنـد، هـونى اعتبـار» رهمسانـى درو
ش،ا بايد كنار بگذاريم. اصول و مبانى امتحـانـات در آمـوزدبانـه رفتار مؤد. اين ره+گيـرى دارانداز

ها هـمسى، آن+قدرفت درمون مناسب پيـشـراى تشخيص يـك آزص مفاهيم ضرورى بـربه+خصـو
ختنى نيستند.پيچيده و نيامو

مون+هاى پاسخ+گويى باشندگيرى آزم آن است كه مربيان به دنبال انتخاب و به+كارحله+ى دومر
احى شده+اند كه، با اين هدف طرانه+ى تدريس عمل كنند و از همان ابتداى كارت پشتوكه به صور

فتار بر اين باشد كه شكاف در پيـشـرديابى كنند؛ البتـه اگـر قـرمون+هـا را در آزات تدريس رتأثيـر
 كاهش يابد.شكلى بارزسى به در

موناى آزا برگى ضرورى رانه+ى تدريس»، سه ويژ، «كميسيون سنجش پشتو٢٠٠١در سال 
د:ست كرت زير فهرانه+ى تدريس باشند، به صورنه+اى كه پشتوسى، به گوفت درپيشر
ند، بهسى كه اهميتـى خـاص دارنامـه+ى دره+گيرى تعداد كمى از اهداف منـدرج در بـر انداز.١

ت نكند.ا گيج و مبهوسى، معلمان رنامه+ى درنه+اى كه تعدد هدف+هاى برگو
نه+اى كه معلمانان به گوسى با زبانى «معلم فهم» و رونامه+ى درضيح اهداف مندرج در بر تو.٢

االتار كنند، نه بر سؤسى استونامه+ى در بر پايه+ى مقاصد بـرًا مستقيماد رقادر باشند، تدريس خو
مون خاص.يك آز

نامه+ىات كه نشان دهد، آيا هر دانش+آموز به هـدف مـنـدرج در بـرشى از نمـرار تهيه+ى گـز.٣
سى تسلط يافته است يا نه. اين امر به معلمان كمك مى+كند كه تعيين كنـنـد، كـدام جـنـبـه ازدر

ده است.ثر نبوده و كدام يك مؤثر بوتدريس آن+ها مؤ
كتى ابتكارى و نوين، اقداماتىسى كاهش يابند، بايد در حرمربيانى كه مايل+اند شكاف+هاى در

د، شروع كنند و از تالش+هـاىد استفاده+ى خوجه به نظام سنجش مـورا، با توگـذار رسريع و تأثير
دى بى+ثمر باعى بازى فرشتى جز ادامه+ى نونوت، سرند. در غير اين صورد، ارزيابى به عمل آورخو

نده+تريـن+هـا،اهند داشت. در اين بازى متأسفـانـه، بـازچه+ى بن+بست» پيـش+رو نـخـوان «كوعنـو
ضعيت اقتصادى ـ اجتماعى پايين و دانش+آموزن اقليت+ها هستند.اى وان داردانش+آموز

نويسزير 
1. Norm - referenced

2. Socioeconomic Status
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