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During the 20th century, education assessment reflected the learners’ knowledge of 

the material based on their test scores. However, in recent years, with a change in 

societal expectations, educational expectations and practices including educational 

assessment have also changed. Educational philosophy has provided modified 

insights into the aim of education and the nature of learning. The traditional 

assessment of learning has been challenged and consequently complemented by the 

two more recent assessment philosophies of assessment for learning and assessment 

as learning. The resultant assessment philosophies enhance learning within their own 

conceptual frameworks. Reviewing the advantages and drawbacks of each 

educational assessment approach, the present study proposed a balanced model to 

achieve more comprehensive educational goals. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Educational assessment, as a systematic process of data collection on learners’ knowledge, skills, and 

attitudes, is a method of investigating the effect of feedback on learners in educational settings (Wiliam, 

2011) to improve learners’ learning and to enhance educational programs. One area of disagreement and 

inconsistency among educational assessment practitioners is the degree of agreement on the concept of 

assessment as well as the purpose for which it is conducted. This is, in part, due to various approaches 

toward the reason of assessment, which is directly rooted in philosophical stances on assessment 

(Jankowski, 2017). Fruitful assessment is almost impossible in educational settings without clarifying the 

philosophy behind the assessment. All in all, three prevalent philosophical viewpoints exist on the purpose 

and function of assessment directly related to the beliefs about its best means. These three philosophies on 

the notion of learning result in three major approaches to assessment. Accordingly, assessment can serve 

three main purposes of reporting on learning, motivating learning, and resulting in learning. The three 

resulted approaches are assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Recent 

approaches to assessment such as dynamic assessment or alternative assessment do not see assessment as 

independent of learning and consider them as two sides of the same coin. In this paper the three existing 

approaches to assessment and their underlying philosophies are discussed.  

Assessment of learning is the evaluation of student’s academic performance at the end of the educational 

program for measuring the students’ knowledge, ability, and academic understanding according to the 

assigned course, certifying their learning, and estimating to what extent the educational objectives and 

curriculum outcomes have been met and what related outcomes have been achieved. Therefore, it is 

summative and informative in nature. And the related information can be of interest to the learners, parents, 

educators, and even in cases outside groups and is applied in sound decision making. Some of these 

decisions are so pivotal that affect learners’ futures reflecting the great importance of the underlying 

philosophy of the assessment. 

Earl (2006) discusses that assessment of learning practitioners have the responsibility of obtaining and 

reporting learner achievement accurately and concisely, having a rationale for undertaking this particular 

assessment approach in that particular context. And to come up with valid and reliable results they need to 

have a clear description of the intended learning and devise precise processes making it possible for learners 

to demonstrate their knowledge and ability. Furthermore, a range of alternative mechanisms is required for 

assessing the same construct. Considering the importance of the results in decision-making, Earl goes on 

with the urgent need for public and defensible reference points and transparency in the interpretation of the 

results. 

Unlike assessment of learning, assessment for learning entails an ongoing process of gauging and 

monitoring learners’ learning to find the pitfalls and to take wise steps in order to enhance their learning. 

Teachers can benefit from it as an investigative tool to estimate the learners’ existing knowledge, and to 

find about their incomplete understandings, confusions, knowledge gaps, and false interpretations of the 

instructed concepts which may distort learning. Assessment for learning makes observing and tracking 
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students’ thinking and learning over time possible, therefore it has a high potential in giving teachers 

information to streamline, design, and modify their instruction, the course syllabus and resources, and the 

related learning tasks. It not only sees that individual learner’s learning in an idiosyncratic way but also 

identifies some common learning patterns and pathways followed by all the learners in their development 

from emergent to proficient. If carefully designed, assessment for learning can provide data far from 

recognition of what the learners know, and gain in-depth insights into when and how learners use what they 

have learned. The feedback provided by the teachers can advance students’ learning. Formative assessment 

is the best-known type of assessment for learning. 

In recent years, assessment has been used as a tool to help develop individuals as those who can manage 

challenges. Assessment as learning sees assessment as a process of metacognition and is rooted in the 

philosophy of active learning while interacting with new ideas where learners are the cognitive constructors 

of the new concepts while critically connecting assessment and learning. In assessment as learning learners 

learn while reflecting on their own learning as they seek deeper understanding.  

Assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning are all valuable and 

purposeful. It is, however, highly significant and challenging to get the balance between them. In order to 

improve learning for all learners, assessment for learning and assessment as learning should take a more 

pivotal role than assessment of learning. In the past, the focus of assessment was on assessment of learning. 

Therefore, assessment for learning as a means of enhancing improvement as well as assessment as learning 

making learners critical analysts of their own development were ignored. To meet the needs of the current 

world educational assessment needs to take new approaches in educational philosophy and make 

modifications in both its means and ends.
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 ها: واژهکلید

یادگیریف، سنجش به عنوان 

سنجش  یادگیری، یسنجش برا

ه فلسف ،فلسفه آموزش یادگیری،

 سنجش

 

 

 
 رییتغ آن از جمله سنجش یها فلسفه آموزش را در تمام جنبه یفناورو  یاجتماع ،یگسترده فرهنگ راتییپنجاه سال گذشته، تغ یط

 تیهدا زیرا ن یریادگیدر  ییخودکفاو  یریادگیآموزش،  ،یدرس برنامه ریمس تواندیم ریفراگ یابیداده است. سنجش عالوه بر ارز
آزمودن  س،یتدر ینیبشیقابل پ یالگو کیاز  یرویبا پ یریادگیاز  یارائه شاخص یبرا یزمیمکان سنجش ستم،یکند. در طول قرن ب

 ریز کردیرو نیا راًیاما، اخ ؛شدیبر اساس نمرات آزمون محسوب م رانیفراگ شرفتیاز مطالب و قضاوت در مورد پ رانیدانش فراگ
ارائه کرده  یریادگی تیدر مورد ماه یدیجد نشیب یکرده است، علوم شناخت رییتغ لیاز تحص یانتظارات اجتماع رایسوال رفته است ز
شوند  می مطرح سنجش دیاساس، دو فلسفه جد نیشده است. بر ا دهیبه چالش کش ریرشد فراگ تیسنجش در تقو یاست و نقش سنت

و  یریادگی یراسنجش ب یعنیسنجش،  رنوظهو یها تمرکز دارند. فلسفه ریعمدتاً بر رشد و استقالل فراگ ،یکه برخالف فلسفه سنت
کنند.  می فیدر مورد نقش سنجش تعر یدیجد یچارچوب مفهوم رانیفراگ یبرا یریادگی شیبا افزا یریادگیسنجش به عنوان 

 یظر چارچوب فکراز ن ها فلسفه نیبا تمرکز بر تقابل ا یسنجش آموزش رییتغ یچگونگو  یستیو چ ییچرا یهدف نوشته حاضر بررس
 یموزشباشد. نظام آ می هدف سنجش یسنجش به اقتضا یکردهایاز انواع رو حیصح یمند و بهره صیبر لزوم تشخ دیو تاک یلو عم

و تفکر  یرمهارت خودمختا زیو ن یریادگی شیسنجش جهت افزا نینو یانواع سنجش، از روشها یادیاز فلسفه بن یبا آگاه دیبا یفعل
 .مند گردد بهره یریادگیسنجش  اردر کن یخودسنج یبرا رانیفراگ یانتقاد

 :DOI .60-00 :(01) 06، فلسفیهای پژوهش. یریمختلف به فراگ یکردهایبا رو یانواع سنجش آموزش(. 0010) .نوا، نورداد: استناد
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  مقدمه
 مستقل از اهیچگباشد. سنجش ه می یرانفراگ یادگیری یجبه نتا یابیدست یبرا یمهم یندسنجش فرآ ،یتو ترب یمدر حوزه تعل

است  یدهاکنون زمان آن فرا رس (.1112 یواس،آن نبوده است )پاول و کول یرامونو جوامع پ یساختار مراکز آموزشو  اهداف، فرهنگ
اده از سنجش به در استف یزآم یتموفق یجه. نتینیمبب یدیجد یداز د یتو ترب یمتعل یافتهتحول  ایرونده یکه سنجش را در راستا

 یرتبنددر صو یما در مورد جهان و استفاده از برهان و شواهد عقل یدارد. فلسفه، مطالعه باورها یآن بستگ یحانتخاب فلسفه صح
 یابیدست یابزار برا ترینیقو توانیآموزش را م زیرا فلسفه است یایجنبه پو یتو ترب یمتعل در واقع از آن باورها است. یتو حما

علیم ت توان گفت درخت می کرد. یفانسان تعر یترشد متوازن و مناسب شخص یجادا یو تالش متمدنانه برا یزندگ یهابه آرمان
فلسفه  .وندش می پیادهعمل  درافکار توسط آموزش  ینکند و ا می افکار هفلسفه ما را مجهز ب روید زیراخاك فلسفه می  درو تربیت 

 دهد ویم را ارائه ها و اصولها، ارزشبه آن اهداف است. فلسفه آرمان یابیدست یبرا ای یلهآموزش وس با اهداف سروکار دارد و
تا  باشد می و جامعه زندگی یازهاین بر اساس یتو ترب یمتعل تنظیم یت،و ترب یمهدف فلسفه تعل کند. می را اجراآنها  یتو ترب یمتعل
آنها را  یرانراگف یتبه رشد همه جانبه شخصیی فراگیران تعریف نموده و با کمک و توانا یاز، عالقهنمتناسب با  یادگیری را یندفرآ
 یقدام آموزشهر ا یاز فلسفه، در بازتاب چارچوب فکر ای شاخه نوان، به عیتو ترب یمفلسفه تعل از این رو .استقالل آماده کند یبرا

  .کند می یداپ ییباالیت اهم
اساس نظر  آموزش او بر یتانسان و ماه یراز فلسفه است که در آن به تفس یاشاخه یتو ترب یمفلسفه تعل»
« ودش می مشکالت آموزش و پرورش ارائه یبرا یفلسف یها حل راه و شودیمختلف پرداخته م یلسوفانف
 .(02 :1110پال، )

 یادهپو تجارب  گسترش دانش وزیرا به  است یتو ترب یماهداف و مشکالت تعل یت،در ماه یتأمل فلسف ،یتو ترب یمفلسفه تعل 
ای  معهداشتن جا یآنها برا ینتر مناسبمختلف و انتخاب  یها لسفهبا بررسی ف کمک کرده و یآموزش یها یتدر فعال ی آنهاساز

 ی،فرهنگ ی،تحقق اجتماع یقدرتمند برا یبه عنوان ابزاررا آموزش یت و ترب یمفلسفه تعل(. 1100دارد )نادینگز،  می گام بر پربار
ه صورت را ب ها نه تنها ارزش یتو ترب یمفلسفه تعلدهد.  می توسعه بطور هدفمند و جهت دار در جامعه یاقتصاد تغییر و یاسیس

 یینتع یففلس یها ارزش بر اساس یآموزش یها ارزش کند. می مند سلسله مراتب نظام یکآنها را در  کند، بلکه می یابیارز یانتقاد
 انسان یدگبه هدف زنیدگاهشان د آنها انعکاسی از جهان بینی،مختلف  یلسوفانتوسط ف پیشنهادی یتیترب یهاارزششوند.  می
همچنین  .ستضروری ها ارزش یپرداخت فلسف هدف اصلی فلسفه بوده و برای باورها و ها ینیب جهان یقدق یبررس ین،. بنابراباشد می

 یانتقاد یابیرزا یارهایمع تعیلم و تربیتفلسفه  از این روشود.  می یینتع توسط فلسفه امور آموزشیدر همه  یقضاوتمعیار هرگونه 
 کند. می را فراهم ی آموزشیها ینهو قضاوت در زم

حث بوده مورد ب ای سنجش بطور گسترده هاییوهدر اتخاذ ش یرینبر فلسفه ز یهسنجش و تک یبافت اجتماع یراخ یهادر سال
ناممکن  یشناخت یو هست یمعرفت شناخت یمورد هدف و کارکرد سنجش بدون پرداختن به مباحث فلسفاست. در واقع، بحث در 

، 1102)فالچر،  پردازد می هدف و ابزار سنجش یاندر سنجش به ارتباط م ی. معرفت شناس(1116هانیفورد، و  )موس، گیرارد است
 یآموزش به عمل یرونفلسفه و هم به ب یه درون به رشته اصلهمزمان در دو سطح هم ب تربیتو  یم. فلسفه تعل(1112؛ هود، 1100

عمل کار کند،  و یتئور ینب یدر هر دو طرف شکاف سنت یتو ترب یمفلسفه تعل تمرکز دوگانه مستلزم آن است که ینا نگرد. می
 انواع و اهداف)مثالً  یاز عملکرد آموزش یتر ناشدانش( و هم موضوعات خاص یت)مانند ماه یفلسف یهم موضوعات اساس یعنی

 .را بررسی نماید (سنجش آموزشی
تلف . اما از آنجا که فیلسوفان مخاند متولیان امر آموزش همواره برای حل مشکالت آموزشی از فلسفه تعلیم و تربیت بهره برده

رایند تعلیم و که هریک ف اند ی فلسفی گوناگونی ایجاد شدهها دیدگاه متفاوتی نسبت به جهان هستی و زندگی انسان دارند مکتب
(. در این 1110ل، ست )پاهمه آنها یانتقاد یلتحلکنند و رسالت فلسفه تعلیم و تربیت  می تربیت را از منظر خود تحلیل و تفسیر

 یست؟چ یتربتتعلیم و کننده  یتهدا یها که اهداف و آرمان ینا ؛تعیین اهداف است یتو ترب یمفلسفه تعل دغدغه ینتر یاساسبین 
 گریو د یلسوفانتوسط ف یاریاهداف بس کدام است؟ یآموزش نتایجو  ها روش، نهادها، ها تالش یابیارز یمناسب برا یارهایمع

 راگیرفدانش و  ید؛ تولیتبه پرس و جو؛ پرورش خالق یلو تما یپرورش کنجکاو از جمله مطرح شده است یپردازان آموزش یهنظر
رورش پ یل؛تحقق پتانس ی؛پرورش رشد، توسعه و خودآگاه یل؛تخ رشد ی؛تفکر، احساس و عمل اخالق یجدرك؛ ترو یشآگاه؛ افزا
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 یا یشاد ،یاستقالل؛ به حداکثر رساندن آزاد یتتقو حیح؛توسعه قضاوت ص یشی؛اند یکنزد ر؛ غلبه ب«کرده آزاد یلتحص»افراد 
و  یوندشهر ی،اجتماع یهمبستگ ی،رورش احساسات اجتماعمرتبط؛ پ یالتو تما ها و نگرش یعزت نفس؛ توسعه مراقبت، نگران

 یالتو تما ها و جامعه بزرگتر؛ و پرورش مهارت فراگیرهر  یقو عال یازهان ینتعادل ب یاادغام  شهروندان خوب؛ یدتول ی؛تفکر مدن
 .یتفکر انتقاد یا یتسازنده عقالن

 یها فه، به رشتهفلس یگرد یها توسل به حوزه یرا برا یتو ترب یمتعل یلسوفف یازشده ن یشنهادکه پ یاز اهداف یعیگستره وس
 یازن ادییشنهاهداف پ ینا تمامکند.  می عمل آموزش آشکارعلم و ( و خود یجامعه شناسو  یانسان شناس ی،)مانند روانشناس یگرد

 یلسوفانمعاصر و هم ف یلسوفان. هم فاند همه مورد انتقاد مستمر قرار گرفتهالبته در طول زمان دارند و  یقو دفاع دق یان شفافبه ب
 گرانید یها نقد برداشت یا یتو ترب یمخاص از اهداف تعل یخود را وقف دفاع از مفهوم یحداقل تا حدیت، و ترب یمتعل گذشته

 جامعه یازن باآموزش متناسب  تعریف و اجرای که این خود دردهد،  می ی را ارائهمختلف یها یدگاهد یتو ترب یم. فلسفه تعلاند کرده
و انتخاب  ها تنوعین ا پذیرش و انسان است یمنعکس کننده کثرت و تنوع زندگ یتو ترب یمفاوت از نظر فلسفه تعلمفید است زیرا ت

اهنما، ر یرویین یتو ترب یمفلسفه تعل. کند می یتآموزش را هدا یندفرآ اهداف مناسب ارائهبا  ،های متناسب برای هر یک روش
به  و کند می دوران مدرن کمک یها با چالش یاروییرو یبرا جامعه یبه طور کلفراگیران و بخش است که به  ییو رها یتگرهدا

 .دکن می در جامعه متنوع کمک زندگی نسبت به ینگرش انتقاد یجادروزمره و ا و زندگیهدف  ینب رابطه دركفراگیران در 
و  یرندبگ یاد هموارهوجود دارد که بتوانند  یاپو یهامقابله با چالش ییبه افراد با توانا یروزافزون یازدر حال حاضر در جامعه ن

)کریک،  ستا یادگیرینحوه  یادگیریمهم  یهااز جنبه این یکیکنند که  یدتول یتفکر انتقاد یقاز طررا مؤثر و نوآورانه  یهاحلراه
 آموزند؛ می الزم برای مدیریت یادگیری را نیز یفراشناخت یها مهارتعالوه بر یادگیری مطالب،  مستقل فراگیران .(1112
 یادگیری»این مهارت  .به کار برند یزندگ یگرد یها که در چالش یادگیریو  یلو تحل یهمشاهده، تجز ییتواناهمچون  ییها مهارت

است  یادگیری خودمختارفراگیران در  ییدر گسترش توانامهم  و عاملی (1116پدر، و  نام دارد )بلک، مک کورمیک «العمر مادام
ترین راه رسیدن به اهداف آموزشی به خدمت گرفتن سنجش آموزش در همان  ترین و سریع از آنجا که کوتاه .(1100)گرت، 

راستاست، برای داشتن فراگیرانی مستقل و متفکر باید سنجش یادگیری مناسبی اتخاذ کرد؛ سنجشی که فلسفه بنیادینی در راستای 
 یربنایز یفلسف هاییدگاهتا د کندیراستا، پژوهش حاضر تالش م یندر اهایی در فراگیران داشته باشد.  چنین مهارتگسترش 

در  تشیسنجش فراتر از اهم یراز پربارتر آشکار کند. یادگیری یجو نتا یحصح یماتبه تصم یابیدست یرا برا یسنجش آموزش
مراکز  از آنجا که سنجش در تمامی. کند یتتقو یزرا ن یادگیری و حتی روش یادگیریتواند  می مناسبی یبا طراح ی،گیر یمتصم

طور ی بنیادین آنها بها گردد، نوشته حاضر به رویکردهای مختلف سنجش و فلسفه می ی سنی اجراها آموزشی و برای کلیه رده
بحث، واژگان کلی فراگیر و فراده به ترتیب برای پردازد. لذا جهت حفظ جامعیت  می کلی و فارغ از نوع محیط آموزشی و رده سنی
  گردد. می دانش آموز یا دانشجو و معلم یا استاد اطالق

 در مقابل سنجش آزمون
براون سازد ) می کل منسجم را یکشده و  یلآزمون تشکو  یگیر اندازه ،مرتبط تحت عنوان سنجش جزء سهاز  یادگیری یابیارز
 یابیخود ارز یراز ،سنجش است یندفرا یهمواره مستلزم نوع یادگیری یابیارز. (1102تولهیکماه،  ؛ هادارا و1102، یکراماو یو اب
 .(1100)ارنی واتی،  است یرانسنجش فراگ یبرا یندیفرا

براون و )باشند  می حوزه خاص یکعملکرد فرد در  یا ،دانش یی،توانا یگیر اندازه یراه براین تر مناسبین و تر دقیق ،ها آزمون
زش که آمو یاز زمان .است یرندهآزمون گ یباال از سو یاست که مستلزم مهارت یکیدر واقع آزمون روش و تکن .(1102، یکراماو یاب

ه و ب یاتیعنصر ح یکآزمون  .شده و وجود دارد یجادآزمون ا یدهپد ،در مرکز توجه انسان در جهت رشدش قرار گرفت یادگیریو 
 یشرفتپ یزاندر مورد م یتواند اطالعات ارزشمند می شده یآزمون خوب طراح یک .همان اندازه حساس در امر آموزش است

نظم جهت م یساختار یازمندن یفیتآزمون با ک یک .ارائه دهد یادگیرندهاو به عنوان  یطو شرا لیفع یتوضع ینو همچن یرفراگ
 جهت یاریلذا آزمون مع ؛او را منعکس کند ییتوانا تواندیصورت م ینو تنها در ا بودهه نحوه عملکرد آزمون دهند یگیر اندازه
 .آزمون دهنده دارد یتوانمندمیزان آزمون داللت بر  یجهکه نت یدر حال، عملکرد است یگیر اندازه

 یابیاز ارز یعنوان بخشسنجش به گیرد.  میرا در بر یتر گستردهبسیار مستمر است که دامنه  یسنجش روش یگر،د یاز سو
سنجش  یندفرا یها از مولفه یکیتنها  ی،گیر ، به عنوان ابزاری برای اندازهدر واقع آزمون .است یگیر اغلب شامل اندازه یادگیری،
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 ینا همطلع شد. ک یادگیریف داهتوان از تحقق ا می آن یقدر واقع از طر یول ،شود می یتلق یقطعیرسنجش غ یجهرچند نتا. است
 آموزشی یالتتماو  یدرسی ها برنامه، ها یشرفتپ یف،تکال یران،نمرات فراگ از جملهمربوط به آموزش  یها از جنبه یاریامر بر بس

 یراز ؛است ییباال یتفرادهان حائز اهم یشود که برا می داده هم در نظر گرفته یآور جمع یندفرا یسنجش نوع. گذارد می یرتاث
 (.0221)ری دیکینز و گرمین،  دناستفاده شو یآت یها به عنوان دستورالعمل تواندیکه م دهدیرا ارائه م یاطالعات ارزشمند

 ارائه ینظردهد یا یپاسخ م یبه سوال یریهر زمان که فراگ کند. نمی را قطعخود  فراگیران سنجش روندفراده خوب هرگز  یک
نها لذا سنجش نه ت .کند می استفاده یرآن فراگ یجهت رشد آت ینقطه مرجع یتاًو نها یابیارز یفراده از آن به عنوان نوع ،دهد می

امر  ینا (.1112)بیگز،  کند می یتهدا یزو آموزش را ن یدرس یزیو جهت برنامه ر یربلکه مس ،شود می یرفراگ یابیمنجر به ارز
اهداف  نییسنجش تع. عالوه بر این، سازد می کناش مم یرشد فرد یردر مس یرهر فراگ یادگیریو فرادهان را بر  یراننظارت فراگ

سنجش  ییهان یجهنت . اماکند می کاملش کمک ییبه توانا یدنرس یردر مس یرشده را ممکن ساخته و به هر فراگ یشخص یادگیری
 ازهاییموثر بر اساس ن یستدر یها روش یطرح و اجرا یجهو در نت یرحاصله هر فراگ یشرفتروشن از پ یبه درک یدنرس یدبا

 (.1101)بود و دوچی،  باشد یرانفراگ
 یزگچالش بران یها و حوزه یرنقاط ضعف و قدرت فراگ ییسنجش قدرت شناسا یراز ،است یرفراگ یدر سنجش تمرکز بر رو

نبع م همواره است که سنجش یلدل ینبه هم .خواهد داشت یبهتر یجهو نت یگیر حاصله جهت یادگیریلذا  ؛را دارد هر فرد یبرا
 مهمترین الذ .کند می یینرا تع یادگیری یزاننحوه و م یبه طور جدبوده و  یستدر و یدرس یزیر برنامه اطالعاتی قدرتمندی برای

 انجام دهد رشیفراگ یادگیریبهبود  یتواند برا می است که فراده یکار ینتر مهم ینو ا گذاردیفرد م یلیرا بر تجربه تحص یرتاث
بر  دیعمده تاک یلدلزدگی که در واقع تاثیر سنجش بر آموزش و یادگیری است،  به اهمیت مسئله آزمونبا توجه  (.1112)بیگز، 

 یرا به عنوان فرصت سنجش یدبا یرفراگ(. 1101)بود و دوچی،  باشد می یادگیری یفیتآن بر ک یمعظ یرعملکرد سنجش تاث بودبه
 شکیب یراز( 1102مونتگومری، و  )سمبل، مک دوولرنج تحمل کرد با  یدکه با ناخوشایندای  تجربه، نه صرفاً یندبب یادگیری یبرا

 .(1110)بروان،  است سنجشموثر  یادگیری یارتقا یبرا یآموزش یها ابزار ینتر یاز قو یکی

 فلسفه سنجش
 ، سنجشآموزش ی،درس برنامه ی سیستم از جملهها نشانگر چرایی و چگونگی آن است و در تمام ویژگی یآموزش یستمهداف هر سا

 ینفعذ یاه متشکل از گروه گردد. اهداف میتوانند بطور ضمنی یا صریح تعیین گردند اما از آنجا که جامعه می یابی منعکسارزو 
ی احتمال تضاد منافع و خود متخصصان آموزشو  مختلف شهروندان، مشاغل یها گروه ی،دولت یها دستگاه مختلف مانند دولت،
ال ، احتماست. اما در موارد عدم توافق یشتربر سر اهداف ب اجماعباشد، احتمال  یشترهرچه توافق بد. آی می کثرت اهداف پیش

که اهداف  یتا زمان .است یشترب یا یک گروه اجرایی بانفوذ مانند فرادهان گروه قدرتمند مانند دولت یکاهداف توسط  تحمیل
اهداف در تقابل  اما داشتنهدف داشته باشد،  یکاز  یشتواند ب می مشکلیبدون هیچگونه  ی با هم نباشند، تعلیم و تربیتناسازگار

 چون و چرا از دولت اطاعت یبه طور ب هم که تواند پرورش افرادی باشد نمی با هم عمال ممکن نیست. مثال هدف تعلیم و تربیت
را دارند. از آنجا که داشتن  شوند می با آن مواجه یشنهادی را کهپکنند و هم روحیه انتقادی الزم برای به چالش کشیدن هر  می

جینجل،  )وینچ و یک خواهد بود اهداف یکسان در جوامع عمال بعید است، مسئله اساسی تعیین الویت اهداف و میزان پرداختن به هر
که  (1100بوت، ) ین ابزارهای رسیدن به اهداف آموزشی استفاده از سنجش آموزشی استتر ین و قویتر یکی از اصلی. (1110
  .(1100صحیح هدف و نوع آن حائز اهمیت باالیی در تعیین میزان موفقیت تعلیم و تربیت است )خو و لیو،  تعیین

 ریتاث یبررس یبرا یروش یران،نگرش فراگو  مهارت ،داده درباره دانش یمنظم جمع آور یندبه عنوان فرا یسنجش آموزش
ز ا یکی .است یو ارتقاء برنامه آموزش یرانفراگ یادگیری هبودبا هدف ب (1100ی )ویلیام، آموزش یها یطدر مح یرانبازخورد بر فراگ

 کردیدر نوع رو یشهتوافق در مورد مفهوم سنجش و هدف آن است که ر یزانم ،امر ینا ینمتخصص یاناختالف نظر در م یها ینهزم
موفق آن در  یجرانتخاب نوع مناسب و اا ،در فلسفه سنجش یت. بدون شفاف(1102)جنکووسکی،  داردسنجش  امرآنها به  یفلسف
در مورد هدف و کارکرد سنجش وجود دارد که به  یجرا یفلسف یدگاهدر مجموع سه د .ممکن است یرغ یباًتقر یآموزش یها یطمح

ط با آن مکاتب مرتب . تفاوت در این سه دیدگاه ریشه در نگرش فلسفی هر یک ازکند می یینآن را تع ینحوه اجرا یمطور مستق
یادگیری  یبرا ینهزم یجادا یادگیری،گزارش در مورد  یسه هدف اصل باتواند  می اساس سنجش ینبر ا نسبت به امر یادگیری دارد.
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به عنوان  سنجشو  یادگیری، سنجش برای یادگیریحاصل عبارتند از سنجش  یکردرو که سه یرد.انجام گ یادگیریروند آموزش و 
 اشند. ب می یی نسبت به یادگیریگرا ساختو  ییگرا های رفتارگرایی، شناخت به ترتیب منشعب از دیدگاهیادگیری که 

نها را دو و آ ندانسته یادگیریمستقل از  را سنجش یگزین،جا یهاسنجش یا یاسنجش پو همچون ،سنجش نوین یها یکردرو
ن در تالش آ یقاز طر یرانکه فراگ شودیدر نظر گرفته م یتعامل یندیبه عنوان فرا یادگیری ینجادر ا بینند. یسکه م یک یرو
 دنیدائماً در حال به چالش کش یادگیریانجام  ینخود هستند و در ح یو ادغام آن با دانش قبل یداطالعات جد یافتدرك و در یبرا
آنها به  یربناییز یها نجش و فلسفهس یموجود برا یکردمقاله سه رو ین. در ا(1116، س)ارل و کت باشند می تفکر خود یتتقو یا

 یرد. گ می مورد بحث قرار یلتفص

 یادگیریسنجش 
 جامان یرانفراگ یکه برا کند می ی تعریفرا به عنوان عمل یادگیریآموزش و رفتارگرایی بوده و  نوع سنجش ینا یادیفلسفه بن

ثورندایک،  رفتارگرایانی مانند واتسون،(. 1112لوج، و  )واتکینز، کارنل خود فعاالنه انجام دهند بتوانند یراننه آنچه فراگ ؛شود می
دانند. در دیدگاه  یم شود می اسکینر و پاولوف یادگیری را فرآیند مکانیکی ارتباط محرك با پاسخ، که بیشتر باعث ایجاد رفتار جدید

بت یا دهد یادگیری نتیجه تقویت مث می پاسخ ها كرفتارگرایان، فراگیر یک فرد منفعل با ذهنی چون لوح سفید است که به محر
ثبت در رفتار تواند به عنوان یک تغییر م می کند. بنابراین، یادگیری می منفی پاسخ به محرك است که احتمال تکرار رفتار را تعیین

رونی و تاکید دارند و به ذهنیت دشود. رفتارگرایان فقط بر رفتار قابل مشاهده فراگیران  می یک فرد توسط تجربیات خود او ایجاد
 .یاموزدخود ب یطمح یقرا فقط از طر یاندک یزهایکند تا چ می فرد تالشپردازند. در فلسفه یادگیری رفتارگرایی  نمی اداراکات فرد

 ان معتقدندیرفتارگرا(. 1110آموزش از نوع انتقال دانش و ایجاد رفتارهایی جدید در راستای اهداف آموزشی است )وینچ و جینجل، 
 یها از روش اعتقاد داشته و یربه نقش انتقال دانش از فراده به فراگ آنهاط است. ابترا یب او یادگیری با ی فرددرون یذهن یکه زندگ

 .(0222)لوبلییر و ادوارد،  درنب می آزمون بهرهسنجش یادگیری از نوع  یها یکو تکن یمانند سخنران یستدر یسنت

 یلیرد تحصعملک یابیاز ارز است عبارت باشد که می یادگیریسنجش ، برای سنجش از منظر رفتارگراییین رویکرد تر مناسب
لیام، )وی شده دوره یینبر اساس اهداف تع یرشد وو  ییدانش، توانا یزانم یگیر به منظور اندازه یدوره آموزش یاندر پا یرفراگ

 یناز ا یبرخ .به کار گرفته شود یحصح یگیر یمدر تصم تواندیداشته و م یو اطالع رسان بندی جمع ماهیت سنجشی چنین (.1100
 .باشد می نجشس بنیادیفلسفه  یتخود نشانگر اهم ینکه ا ندگذار می یرتاث یرانفراگ یندهدر آ بوده و یاساس بسیار یماتتصم

)کارتس،  هدد نمی خود یابیدر ارز ینبوده و به آنها نقش فعال یرانفراگ یازهایمتناسب با ناغلب  یادگیریمتاسفانه سنجش 
عتقدند م خود فرادهانکه  ییتا جا شود؛یم یفراده تلق هاییتسنجش عمدتاً محدود به آزمون بوده و از جمله مسئولاین نوع . (1116

سنجش  یها از روش یشترب یادگیری سنجش (.1110)کمبر،  سنجش قادر به انجامش هستند ینهاست که آنها در زم یزیتنها چ ینا
باشد  طییرو بهتر است فقط محدود به شرا یناز ا، ندارد یسازگار یتوسعه برنامه درس یننو یکردهایبرد و با رو می بهره یسنت

 .است ی مورد نیازتجمع یگیر یمتصم

 سنجش برای یادگیری
دارد.  ییگرا در شناخت یشهبا استفاده از خود ابزار سنجش ر یادگیری یتو امکان تقو یساز یبر درون یدنوع سنجش با تاک ینا 

 یناز اول یکی ،. امانوئل کانتیردگ می سرچشمه یدارشناختیمثبت و پد ییگرا یمانند نسب یگرد یها یانجر یشناخت از مبان یهنظر
 ینبه نخست ییاز خردگرا یقو یرپذیریبا تأث یکردرو یننقد عقل محض بود. ا یقاز طر ،از تجربه پرداخت یشکه به دانش پ یکسان
)وینچ و  اره کرداش یاژهپو  توان به گشتالت، برونر می ییگرا فلسفه شناخت یشگامانشود. از پ می دیکنز ییگرا شناخت یها گزاره

 .(1110جینجل، 
رایان، و برخالف رفتارگ نگرند می یادگیری یندفرا دررا از منظر پردازش اطالعات و نقش انواع حافظه  یادگیری یانگرا شناخت

ارند. در د یدادراك و حل مسئله تاک ،تعقل ،ذهن چون تفکر یبر فرایندهای درون یرونی،ب به جای تمرکز بر رفتار قابل مشاهده
ه وسیله خود اطالعات ب وانگیزش و تفکر است که طی آن دانش  ،حافظه یممستق یرفرایندی درونی با تاث یادگیری یی،گرا شناخت
به  راگیرفدانش و اطالعات کسب شده به وسیله خود  ینمناسب ا یطیبعدها در شرا شود. می یتا ذخیرهنهاو  کسب، پردازش فراگیر

 کند.  جدید را در خود ادغام می یدانش و اطالعات ورودو  یاد آورده شده، سازماندهی شده
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ه شناخت توسع ها آنروند انجام تا در  شود می یمتقس یتر چککو یها تکالیف به قسمت یی،گرا شناخت یکرددر سنجش با رو
 ییردهان راستا راهبیدر ا باشد. می یتتقو یزکسب دانش مورد توجه و ن یندلذا در طول سنجش، فرا ؛پیش رود یچیدهاز ساده به پ

و کسب  ندیفرا ییگرا شناخت باشد زیرا در می کنند حایز اهمیت می استفاده یفتکال در جهت انجام یبطور هدفمند یرانکه فراگ
 .محض اطالعاتنه حفظ کردن اهمیت دارد دانش گسترش 

به منظور  انیرفراگ یادگیریمداوم سنجش و نظارت بر  یندمستلزم فرا یادگیری یسنجش برا یادگیری،برخالف سنجش لذا 
میزان  نیتخم یروش برا یناز ا توانند می فرادهان .ستآنها یادگیریموثر در جهت بهبود  یها نقاط ضعف و برداشتن گام یافتن

که  شان یاطالعات یها شکافو  یآموزش یمنادرست از مفاه یها برداشت ،ها یسردرگم ،نقاط ضعف ییو شناسا یراندانش فراگ
 .مند شوند است بهره یادگیریدر جهت  یمانع

 ییباال لیپتانس یرا در طول زمان فراهم کرده و دارا یرانفراگ یادگیریتفکر و  یابیامکان مشاهده و رد یادگیری، یسنجش برا
نوع  نیا .باشد می مربوطه یفتکالو  منابع دوره ،یدرس یها بهتر و اصالح برنامه یطراح برایبه فرادهان  یددر ارائه اطالعات مف

آنها  ینترك بمش یادگیری یرهایبلکه الگوها و مس بیند، می منحصر به فرد یرا روند یرانتک تک فراگ یادگیریسنجش نه تنها 
  .کند می ییشناسا یزرا ن

 فراتر از آنچه خود یاطالعات تواند می ،و اجرا شود یبا دقت و ظرافت طراح یادگیری یلذا اگر سنجش برا»
 را به آنها یشانها آموخته زمان و نحوه درست استفاده از یندارند و همچن یادگیریشاندر مورد  یرانفراگ

 یرراگف یادگیری یشرفتمنجر به پ یرااست ز یفراوان یتنوع سنجش حائز اهم ینفرادهان در ابازخورد  .بدهد
 (.1112)سدلر،  «است یادگیری ینوع سنجش برا ینتر شناخته ینیسنجش تکو شود. یم
رهنگ ف ییربا تغ یرانفرادهان و فراگ ،باشد می یهدف اصل یادگیری ،نوع سنجش ینکه در ا ییاز آنجا»

و آن  کنند یم استفاده یادگیری یشبردپ یبرا یسمیاز سنجش به عنوان مکان یت،کالس به فرهنگ موفق
 یبرا که از سنجش یعمده اطالعات. دانند می یادگیریبه  یرو تعهد فراگ یزهانگ یشافزا یبرا ای یلهرا وس

 قرارفاده است یادگیری موردامر  یشبردپ یدرست برا یرمبنا و مس یینشود در جهت تع می کسب یادگیری
  (.1112)تورانس،  «گیرد می

و  یآموزش یراهکارها ،ها بندی در مورد دسته یگیر یمتصم یران،به فراگ یفیارائه بازخورد توص یبرا یناطالعات همچن ینا
 .باشد می ییگرا چیزی که هدف غایی یادگیری در شناخت ،(1116، س)ارل و کت است یدمف یارمنابع الزم بس
 یتمشخص در جهت هدا و یقدق یریکه فراده بازخورد و مس گیرندیم یاداز سنجش  یزمان یرانفراگ»

 ،دود به نمرهمح یدو نبا باشد یفیو توصیق دق باید نوع سنجش ینبازخورد در ا ید.ارائه نما یکهر  یادگیری
وز، هارگریو  )گیپس، مک کالوم «از عملکرد آنها باشد یتخصص یرسرزنش غ یا یف،تعر ،نظرات کوتاه

1111 :02.)  
 یبعد یها گام زا یمشخص یرکند و مس می یجادمورد انتظار ا یادگیریو  یرانتفکر فراگ ینب یحیارتباط صر یفیبازخورد توص

 یدنبه چالش کش یا ییدنوع بازخورد در تا ینا .(0222)تاملینسون،  دهد می ارائه یرفراگ بهعملکرد موثر از ای  و نمونه یریتقابل مد
 ادگیرییرا جهت بهبود  یکامالً روشن یرهایمس ،او یتشناختن رشد و موفق یترا ارائه کرده و در ضمن به رسم یشواهد یر،فراگ یدها

امر  ینکه خود ا ،هندارائه شده فکر کرده و به آنها پاسخ د یشنهاداتتا درباره پ کندیم یقآنها را تشو همچنین .کند می اش فراهم
 .(1102، یکراماو ی)براون و اب است تاثیرگذار یادگیری یزانو م یفیتبر ک

سب ک یو چگونگ ییدر مورد سنجش و تمرکز بر چرا یگیر یمتصم یبرا یرا به عنوان نقطه شروع یفرادهان برنامه درس
است  یرسبرنامه د یجمستلزم سنجش مداوم نتا یادگیری یسنجش برا ینند.ب می شان یرانفراگ یادگیری یزاناطالعات در مورد م

 یها ضفر یشو پ یادگیریدر ارتباط با  یرانتفکر و مهارت فراگ ،نوع سنجش اغلب یندر ا. مورد نظر است یادگیریکه شامل 
 یزیچ عنیی ؛باشد می آن یشبردبه جهت پ یادگیری یشرفتهپ یزانکسب اطالعات در مورد نحوه و م ،البغمد نظر بوده و هدف  یجرا

 یادگیری.  یزانصرف م یفراتر از بررس
 یاطالعات سنجش کسب چه ینا هدف مسئله توجه داشت که ینبه ا یداب شود می یزیر برنامه یادگیری یبرا یهر بار که سنجش

سنجش » ،ستبه گفته ارل و ک .دارد یردر مورد دانش و نوع تفکر هر فراگ تر یقدق یکسب اطالعات ییتوانا آن یکردو کدام رو بوده
 :شود می را شامل یرموارد ز که است یتعامل یتاًماه یامر یراز ؛مستتر است یادگیری ینددر سراسر فرا یادگیری یبرا
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 از طرف فرادهان  یستدر یمتنظ 
 یرانخاص فراگ یادگیری یازهاین ییشناسا  
 یدمف یمنابع درس یمانتخاب مناسب و تنظ  
 یرانتک تک فراگ یخاص برا یادگیری یها و فرصت ندهکن یزمتما یسیتدر یراهکارها یجادا  
 (12 :1116س، تارل و ک) «یراندار به فراگو جهت یرائه بازخورد آنا. 

که است  ییادگیر یندفرا ینهدر زم یبا استفاده از کسب اطالعات یرانجهت بهبود عملکرد فراگ یروش یادگیری یسنجش برا
و به همین دلیل دارای آزمون زدگی مثبت  (1100)ویلیام،  کند ییبهتر راهنما یآموزش یها تصمیم جهت در را فرادهان تواندمی

 ا تداومباست که  ینایی، گرا تحت تاثیر رویکرد شناخت یادگیری، یسنجش برا نتیجه حاصل از ،به طور خالصه .باالیی است
 یدچار سرخوردگ ینظام سنجش یندر ا یرانفراگ یگر،به عبارت د شوند.مطمئن مثبت تالششان  یجهاز نت توانندیم یرانفراگیادگیری، 

 هب واقع شده و یرشمورد پذ در نظام آموزشی کل جهان یادگیری یسنجش برا ،در حال حاضر. نخواهد شد یمو تسل یدیو ناام
( 1102مونتگومری، و  )سمبل، مک دوول شده است یلجهان تبد یاز موسسات آموزش یاریدر بس یآموزش یاز راهکارها یبخش

 رییادگی یمحاسن سنجش برا باشد. می و نحوه حفظ و بهبود آن یرکه هدف آن ارائه بازخورد مداوم و موثر در مورد عملکرد فراگ
و مادام  یضرور یرا به مهارت یادگیری یتروزانه گنجانده شود و در نها یادگیری های یتکه بازخورد در فعال یابد می یشافزا یزمان
 .(1100)سمبل، مر گسترش دهد الع

 یادگیریسنجش به عنوان 
و  یادگیری ینددر فرا تر فعال ینقش یفایبه ا یرفراگ ییبر توانا یمبن یآموزش یهادر همه بخش یجهان ینگرش یر،اخ یهادر سال
به  یرانفراگ یلسنجش با کمک به تبد ،راستا یندر ا (.1112؛ کردوك و ماتیاس، 1100)بری،  اش شکل گرفته است سنجش

سنجش به رد. یسودمند مورد استفاده قرار گ یاربس یبه عنوان ابزار تواندیم ،مختلف هستند یها که قادر به مقابله با چالش یافراد
 یبرا یراشناختف یندیمتمرکز بوده و بر سنجش به عنوان فرا یراست که در روند خود بر فراگ ینگرش ینحاصل چن یادگیریعنوان 

ناآگاه  یه فردآگاه ب یو دانش از فرد یدهانتقال ا اصرف یادگیریکه  یدآ یبرم ینآن چن یساخت یراز فلسفه ز. دارد یدتاک یرانفراگ
 یندر ا .تداف می تفاقابا هم  یدجد یها یدهافراد با ا که در حین تعامل گیرد، یرا در برم یشناخت یفعال بازساز یندفرا بلکهنبوده 

شارکت داشته درك خود م یجادبتوانند فعاالنه در ا ینکها یبرا یراز .و سنجش هستند یادگیری ینب یاصل یها رابط یرانفراگ یدگاه،د
خود ربط  یشینپ به دانش ،کرده یرتفس یباشند که اطالعات واصله را به درست یانتقاد سنجشگرانیکه  یاموزندابتدا ب یدبا ،باشند
  .بهره ببرند یدجد یادگیری یآنها برا از نهایتاو  داده

مهارت الزم جهت نظارت  یرانفراشناخت است که در آن فراگ یگیر در شکل یاساس یندیفرا ،روند ینا»
ان در نحوه تفکرش ییرتغ یو حت یحاصله در جهت سازگار یجاستفاده از نتا ،شانیها بر آموخته یشخص

 (.1112)تورانس،  «کنند یراکسب م
 یستمقرن ب یسمپست مدرن یاجتماع-یفلسف مکتب یها یهاز نظر یی منطبق است کهگرا چنین سنجشی بیشتر بر اصول ساخت 

نوان جایگزینی به ع ییگرا ساخت یهنظرنیاز رو به افزایش انسان به گسترش چهارچوب علم در سالهای اخیر سبب گسترش  باشد. می
باشد،  مین دانش قابل انتقال از فردی به فرد دیگر ییگرا ساختهای پیشین، در  برخالف دیدگاه .باشد می یسنت نظریات الزم برای

شود.  یساخته م او جستجو و اکتشاف توسط خود از طریقبه طور جداگانه  هر فرددانش  و شتهدا یفرد کامال جنبهوزی اند دانش لذا
ی از ناش مفاهیم جدیدفرد برای یادگیری نیازمند ایجاد رابطه ذهنی جدید میان دانش قبلی درون ذهن و  ییگرا از منظر ساخت

)وینچ و جینجل،  افتد می است. در نتیجه چنین پیوندی، یادگیری بطور فعال اتفاقخارج از ذهن  یواقع یایحاصل از دن یاتتجرب
1110). 

 گرچه رد.اشاره ک یاژهژان پو  آزوبل یویدجروم برونر، د یگوتسکی،و یویی،به جان د توان یمدرن م ییگرا اران ساختذگ یهاز پا
هترین مثال ب گردد. می بازباستان  یونان به یخی آنتار یها یشهاما ر رود، یبه شمار م یتیترب جزو نظریات اخیر علوم ییگرا ساخت
 دنیبه چالش کش ،یمقدمات طرح مباحث یقاز طری ذهنی افراد ها چهارچوب باشد که در آن می یسقراط یالکتیکدیی گرا ساخت

 شد. می ی ساختهفکر اتاشتباهات و تناقض یانبو  ها یشهاند
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نقش  رانیاست که در آن فراگ یادگیریروند  یدر مورد چگونگ یقبر تحق یمبتن یادگیریسنجش به عنوان در همین راستا، 
سنجش، وع . این نکنند می شان اعمال یادگیریرا در روند  ییراتیتغ ،تر یقعم فهمیبه  یدنرس یخود دارند و برا یادگیریدر  یفعال

 یبرا شسنجبر  را ییها که جنبه داردکامال متفاوت  یکردیرو و بیند می یدیرا از منظر جد یادگیری یی،گرا تحت تاثیر ساخت
یران فراگ یعادات ذهنها و  مهارت ،استقالل یشافزا آن ییهدف نهاید و افزا می یرانفراگ یریپذ یتمسئول یتدر جهت تقو یادگیری

  .شان است یفراشناخت یآگاه تقویت جهت
 ییبزارهاا یراز ؛دهند می کنند استقالل آنها را ارتقا می شان دعوت یادگیریرا به مشارکت در روند  یرانفرادهان فراگ که یزمان

 یرانفراگ یتظرف یتبر تقو»سنجش یاند. این نوع نما طی یفیترا هدفمند و با ک یادگیری یردهند تا مس می قرار یارشانرا در اخت
 یرانکه فراگ یزمان (.1111زپک، و  )لیچ، نوتز «دکن یلسنجشگران خود تبد ینتا آنها را به توانمندتراست ر طول زمان متمرکز د

 یبرا .شوند می یلمولد تبد یرانیبه طور خودکار به فراگ ،و سازنده است یانتقاد گیرییماز تصم بخشی کارشان یجنتا بینند می
ز سنجش ا ی وخودنظارت. را در خود رشد دهند یالتتماها و  نگرش ،ها از مهارت ای یچیدهپ یبترک یدبا یرانمستقل شدن فراگ

از  یگرید یچیدهمجموعه پ ون هرهمچ. کنند نمی هستند که خود به خود و با سرعت رشد یو دشوار یچیدهپ یها جمله مهارت
؛ اکسفورد، 0221)باخمن،  باشد می یرفراگ یاز سو ینفراده و تمر یو آموزش از سو یمستلزم الگوساز یفراشناخت یآگاه ،ها مهارت
0221).  

قش فراده ن یراز. اهدک نمی او یتنکرده و از مسئول تر را منفعل فرادهنقش  ،نوع سنجش یندر ا یرانمشارکت فراگ یسطح باال
امکان نظارت فعال بر  یرانکه به همه فراگ شود می یآموزش و سنجش یمسئول طراحاو و  رفتهآن فراتر  یاز چهارچوب سنت

 ادگیرییسنجش به عنوان  یقمستقل از طر فراگیرانِ، نقش فرادهان در ارتقاء رشد سبه گفته ارل و کت. دهدرا بخود  یادگیری
 :عبارت است از
 «ی و آموزش مهارت خودسنج یالگوبردار 

 اهداف  ینبه ا یدند در جهت رسخو یشرفتپ براهداف شان و نظارت  یینجهت تع یرانفراگ یتهدا 

 یبرنامه درس یجاز نتا یانعکاس یفیتعملکرد با ک از ییها مدل یطراح  

 از عملکرد خوب یروشن یارهایمع یجادجهت ا یرانکار با فراگ  

 ال سو یرز یا ییدجهت تا یخود نظارت یها یزممکان یا یداخل یبازخوردها یجاددر ا یرانفراگ ییراهنما
  یادگیریدر  ناگزیر ینانیابهام و عدم اطم یرشو پذ یشبردن تفکر خو

 یناگر به خود سنجش یرانفراگ یلجهت تبد ینتمر یبرا یزمنظم و چالش برانگ یها فرصت یجادا 
  و با اعتماد به نفس یستهشا

 یفی ارائه بازخورد توص با یرانفراگ یادگیریو  یفراشناخت یندهایفرآ نظارت بر 

 یازشانمورد ن یبانیو پشت یتبه حما یو دسترس یرانفراگ یبرا سازیفرصتامن جهت  یطیمح یجادا» 
 .(02: 1116)ارل و کتس، 

ا ارائه سنجش به آنه یبرا یروشن یهمراه مبنا ی بهبازخورد کامل یدبا ،عملکرد خود را بسنجند رودیانتظار م فراگیران اگر از
ورد ارائه بازخ یفرادهان برا یر.خ یاکنند  می یتاستانداردها را رعا یاآنها است که آ یبرا یمهم یبازخورد منبع اطالعات ینا .شود

 .نندک ییشناسا یادگیریرا جهت بهبود جدیدی اهداف  ضمن تقویت توانمندی فراگیران، تا دیننب می اطالعات آموزش ی ازغن
ود اظهار خ یشرفتو پ یادگیری یها یازو در مورد ن یدهکه شواهد را با استانداردها سنج گیرند می یادبا کمک فرادهان خود  یرانفراگ

 یازنگرتا عملکردش را ب شودیداده م یبه او فرصت یرد، سپسگ می از فراده بازخورد یصحت خودسنج ددر مور یرفراگ . هرنظر کنند
 نشانگر و فرادهان هم یرانفراگ ینراستا جلسات مکرر ب یندر ا را مجددا نشان دهد. یدر طول دوره آموزش شکرده و عملکرد

  یشرفت است.و انعکاس پ ها مرور منظم بازخورد یتاهم

اهداف  یاجرا و یزیربرنامه یی،با شناسا یرانفراگ ،بودن آن است ینوع سنجش بازتاب ینا یاصل هاییژگیاز و یکیاز آنجا که 
کنار  یچگونه با مواد آموزش آموزندیآنها در طول زمان م کنند.یم مستندخود را  یادگیریشان از  یریپذ یتمسئول یزانم یادگیری

را  ،روزمره یاز محل کار تا زندگ ،فراتر از کالس یها و دانش قابل استفاده در چالش اشناختیفر یها حال مهارت ینآمده و در ع
بازخوردها و انتظارات فرادهشان  یدبا یرانفراگ ،کارها ینا یتمام(. در کنار 1110گلسر، و  )پلگرینو، چادووسکی در خود رشد دهند یزن

امر  ینا (.1110، بروکهارتشود ) می نامیده «تلمذهنر » که . مسئله مهمی کهپاسخگو باشند یکرده و به خوب یاز آنها را بررس
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 یرفراگین بمشترك  یتیاست که مسئول تر کننده آموزش مولد اجرااز ارائه کننده محتوا به  فرادهانعمده در نقش  ییریمستلزم تغ
 نیکمک کنند تا تمر یرانبه فراگ یدفرادهان با یی،گرا در آموزش و سنجش مبتنی بر ساخت .(1112)کلنووسکی،  باشد می و فراده

  .حاصل کنند ینانخود اطم یادگیریاز  یانتقاد یلو رشد کرده و با تفکر و تحل

 یبرا یرفراگ یقتشو ،که هدف از آموزش دهد می نشانیک از منطقه توسعه نزد (0220یگوتسکی )تصور ودر همین راستا 
که  ستا یکردهااز رو ای فراده با مجموعه ییمستلزم همسو یادگیریسنجش به عنوان  .از فراده است یشترهر چه ب مستقل شدنِ

شود تا از اطالعات  می کمک یرانبه فراگ یادگیری، ینددر طول فرا .پیش رودبه طور مستقل  یادگیریدهد تا در  می اجازهیر به فراگ
کار با  یگونگو چ یرندخودشان را بگ یادگیریمرتبط با بهبود  یادگیری یماتتصم ،اهداف خود استفاده کرده یینتع یسنجش برا

انتقال  یبرا یدنبال روش مدام بهو  به دنبال بازخورد از همساالن و فرادهان خود هستند ،سنجند می آنها خود را یاموزند.را ب یفیتک
 شند.با می یادگیری یبه مرحله بعد ها روند ینهمه ا

م عموم مردهنوز متداول نشده و کوتاه آن  تاریخچه یلاما به دل است،گسترش  رو به یجسنجش به تدر یدگاهد یناگرچه ا
 یهااز کالس یاریهنوز در بس» و (1116؛ مورفی، 1112دانند )نایت،  می مستندات سنجش سنتیبر  یسنجش را مبتن همچنان
 ها روش یرکمتر از سا یاربس یرانفراگ یندهامروز و آ یازمورد ن ی یادگیریها مهارتسنجش در جهت ارتقاء انواع  یها یوهدرس ش
 یراست درگ ییردر حال تغ یاکه دانش به طور پو ییها یطبخواهد در مح یدچنانچه نسل جد .(00: 1116)جیمز،  «شود می استفاده

 نمایند. نهادینهدر خود  یذهن یرا به عنوان عادت کشاندن مفروضاتشچالش به  یازن یدبا ،مستمر شود یادگیری

 انتخاب سنجش مناسب
 .بوده است یتفعال ینا یفرمانده مرکز یشهفلسفه هم و انسان در ارتباط است یاست که با کل زندگ یاجتماع یندیآموزش فرآ

 عیینتتوسط فلسفه  همگی ی سنجشها شیوهو  تدریس یها روشی، ، برنامه درسیاهداف آموزش یت،و ترب یممختلف تعل یممفاه
پردازد.  یم به جهت دهی تعلیم و تربیت در راستای تحقق اهداف اجتماعی نیز تر فلسفه آموزشی حتی در مقیاسی کالن .شوند می
 .(1110)پال،  است از رسالت فلسفه تعلیم و تربیت ای بخش عمده تالش برای کسب آنهاو تعلیم و تربیت  یها ارزش یرتفسلذا 

از جمله چهارچوب  یعوامل متعدد. باشد می یسبهبود تدر یقاز طر یادگیریجهت بهبود  ییها همواره به دنبال راه آموزش
ه در کنند یینتع ینقش ها مخصوصاً چهارچوب .کمک کننده باشد یرمس ینتواند در ا می یعمل یراهکارهاو  ییمدل اجرا ،یکل

رد نظر مو یابیو ارز یادگیری یس،تدر یها یژگیو یتوان بر رو می ها چهارچوب یقاز طر. کنند می یفابه اهداف ا یدنرس یچگونگ
 «اهمیت دارند یههر نظر یهستند که برا یزهایینشانگر همان چ ی،هر چهارچوب نظر یدیتک واژگان کلتک» یراز کرد؛تمرکز 
 یندراف یمرتبط را در راستا یجزئ یقمنظم و دق یها و روش یکل یشناخت هستیو  یمعرفت شناخت یها یدگاهو د( 1110)یانگ، 
 جادیو عمل ا یتئور یانم یمستحکم یوندهایپ یدبا اصولیچهارچوب  یکمعتقد است مارش  .دهند می ارائه یادگیریو  یاددهی

 یتوجه به عوامل ییردر تغ یکاستراتژ یچهارچوب مستلزم هوشمند یجادلذا ا ؛(1112)مارش،  فرادهان الگوبخش باشد یکرده و برا
 یرمس رییادگیو  یآموزش یساز مفهوم یبرا یدجد یباشد تا بتواند با تمرکز مجدد توجه و ارائه راه می که قبالً به آنها توجه نشده

 توسط اتیمتصم یناند که مهمترباور ساخته شده ینل اوح سنجش های یستمسالهاست که سید. نما یینتع ها آن یبرا یموفق
 یهرچه دسترس .گذارد می یرتاث یرانفراگ طیف ینتر یعکه اقداماتشان بر وس شودیگرفته م یابرنامه گذاران یاستو س یزانربرنامه
امر  ینهم یابد. می آنها اختصاص یاطالعات یازهاین ینتام یبرا بیشتریاعتبار  ،باشد تر به گروه هدف گسترده یرندگانگ یمتصم

 ،ها دانشگاه ارس،را در سطح مد ای یسهقابل مقا یها که داده را ایجاد کردهاستاندارد  یها به قدرت آزمون یاساس اعتقاد قو
 ادگیرییصرفاً در خدمت سنجش  یکردرو یناو  گسترده باشد یماتتصم یدهد تا مبنا می کل جهان ارائه یحت یا ها،کشور ها، استان
 .است

 هرچند روند اشاره شده در کل جهان حاکم است، نظام آموزشی فعلی کشور ما، ایران، نیز از این امر مستثنی نیست. درخصوص
 یادگیری افرایشکه فرادهان ما معتقد بودند تنها راه  یما کرده یلتحص ییها همه ما در کالس یزه،انگ یجادا یاستفاده از سنجش برا

 در یتمعتقدند راه موفق یگذاران و رهبران آموزشیاستسآوری بوده است.  عامل اضطرابهمواره  آزموناست و  اضطراب افزایش
 تر سخت یآنها را با چالش یشترب یادگیریبه  یرانوادار کردن فراگ یلذا برا .کردن تالش است مضاعف ،تر با چالش سخت اجههمو

 یراکز آموزشمبه این ترتیب و  یاموزندب یشترب ،نمرات آزمونشان باال رفته ،تالش خود را مضاعف کرده یرانتا فراگ ،کنند می مواجه
سخت  یها گرفتن آزمونو  توقعباال بردن سطح  ،باالتر یلیتحص یاستانداردها یینبا تع یدآنها معتقدند با .به هدف خود برسند
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که با  یمانز یراناز فراگ یمیبخش عظ یست.صادق ن یرانامر در مورد همه فراگ یناما ا یم.مجبور کن یشتررا به تالش ب یرانفراگ
 الً دلسردبلکه ک کنند، نمی یشترینه تنها تالش ب ،شوند می مواجه اند وردهکه قبالً در آن شکست خ یاز چالش تر سخت یچالش
و  گذارانیاستاز س یاریبس است. یافتنیو هم انتظار نمرات باالتر دست ن یدجد یباال یآنها هم استانداردها یرا برایز .شوند می

که برنامه  دیستنآگاه ن یجهدر نت ،اند هرا تجربه نکرد یلیدلسرد کننده افت تحصو  شرم آور ،دردناك یبهرگز آس یآموزش یانمجر
 یقتر حقد .شود می یراناز فراگ یاریبس شتریمنجر به شکست ب ،کالن یاسخرد و چه در مق یاسچه در مق ،پرمخاطره آنها یآموزش
 ییادگیرآن سنجش  یتلذا سنجش استاندارد که ماه .دهد می عکس یجهاز موارد نت یاریدر بس ها اب آزمونعاز قدرت ار هاستفاد
 .شود می ها آن باقیشدن  یمو تسل یباعث دلسرد یران،از فراگ یبرخ یادگیری یشافزا وجود بااست 

تواند  می جشسن .کمک کند اند گرفته شده یدهناد یادیکه تا حد ز یرانیتواند به رشد فراگ می یزن یگرید یقاما سنجش از طر
کمک  یرراگبه ف یادگیری یدر مقابل سنجش برا ،دهد می ارائه یشرفتاز پ یشواهد یادگیریاگر سنجش  .باشد یادگیریدر خدمت 

 یسنجش برا و یادگیری یتوضع یینتع یو اهداف سنجش برا یفلسفه وجود یانم ینجاا یتفاوت اساس یاموزد.ب یشترتا ب کندیم
 یها که در حال حاضر سنجش ییاما از آنجا ،هر دو مهم هستند یادگیری یو سنجش برا یادگیریسنجش  .است یادگیریارتقاء 

 یادگیری یرادر سنجش ب یتریقو یرگذا یهسرما یدبا یم،دو برس ینا ینب یبه تعادل یماگر بخواه ،در حال اجراست یاریبس یادگیری
 ایسابقهیب یوردهابه دستا یمتوان می یم،کن یلتبد یادگیری یقدرتمندتر برا ا به ابزاریر یادگیری یچنانچه سنجش فعل یم.انجام ده

 یجش براو هم سن یادگیریهم سنجش  یفیتک یزاناز م ینانسنجش فعالً حصول اطم یمل یتلذا اولو یابیم.دست  یادگیریدر 
 .باشد می یادگیریدر انعکاس  یادگیری

در  شرفتیسنجش هرگونه پ یتقابل ،اند شده یاستاندارد شده ما توسط متخصصان طراح یادگیری یها که سنجش ییاز آنجا
در دانشگاه اجرا دوبار بار در مدارس و یکفقط سالی  ها در قالب آزمون ها سنجش یناما ا .را دارند یرانفراگ دانش یزانم یاسطح 
س را به صورت ساالنه منعک یادگیریکاهش  یا یشتوانند افزا می آنها فقط .توانند همه اهداف سنجش را پوشش دهند نمی شده و

 یماتمدر خدمت تص یتوانند به طور روزانه و هفتگ نمی لذا د.کالن عمل کنن هایگیرییمتصم یبرا یکرده و به عنوان دروازه بان
 یصشخت یادگیریرا در طول  یرانفراگ یازهایتوانند ن نمی ها آزمون .باشند یادگیری یریتو فرادهان با هدف مد یرانفراگ یآموزش
رزندشان آگاه ف یلیتحص یشرفتپ تقویت حوهرا در مورد ن ینوالد یا ،موثر است یرغ یاکدام روش مطالعه موثر  یندبه آنها بگو ،دهند
  .است یادگیری یسنجش برا یازمندن ها کاربرد ینا یتمام .سازند

 یرانیفراگ تواندیمدل سنجش نم ینا یران،فراگ یدر رشد شناخت یادگیری یبزرگ سنجش برا یایمزا یرغمعلبا این حال 
در  یطفعا یتامن بتوانند با یرانهستند که در آن فراگ ییها یطمح یجادفرادهان مسئول ا .خودمختار رشد دهدو  متفکر ،مستقل
 یتموفق یدبا رانیفراگ .شوند یلتبد یستهشا یانگربه خودسنجش یریپذ یتمسئولو  استقالل ،مشارکت یبرا یواقع یها فرصت

مختلف  یها گاهددیبا  یدبلکه با ،شکست را تجربه کنند یدکه آنها نبا یستمعنا ن دینب ینا یول .را تجربه کنند یمستمر و واقع
و  تر املدرك ک یغلط و نادرست بگردند و از آنها برا یکه به دنبال باورها یرندبگ یاد یدبا .مواجه شده و آنها را به چالش بکشند

  .ود ندارندخ فکر یانمرتبط با ب یها یسکر یرشها و پذبا چالش یاروییبه رو یلیتما اغلب یرانفراگ .تر استفاده کنندمنسجم
 ؛آگاه شوند خود یادگیریاز نحوه  یاموزند وب یادگیرنده به عنوان در مورد خود توانندیم یرانفراگ یادگیریبا سنجش به عنوان 

ا نظارت و کنند و ب می در مورد کار خود تفکر یوستهبه طور پ یرانفراگ یان،خود و همتا سنجش یقاز طر .شوند یفراشناخت یعنی
 یتتا مسئول دکن می کمک یرانبه فراگ یادگیری به عنوانسنجش  .چه خواهد بود یبعد یریادگیکه  گیرند می یمفراده تصم یتهدا

نقاط  ته،گرفنظر  یررا ز یندهآ یرهایخود مس یادگیریدر مورد  یشیاند خود یقو از طر یرندخود بپذ یادگیریرا در قبال  یشتریب
 ها امگ ینبهتر ،کرده یحگذشته را تصح یخطاهاکرده، شان را انتخاب  مناسب یادگیری یراهبردها شناخته،ضعف و قدرت خود را 

هدف »ه داشت ک یادبه  یدلذا همواره با .شوند یلتبد یفراشناختو  موفق ،خودراهبر ،مستقل فراگیرانیبه و  کرده یزیر را برنامه
 (.1: 0202)کوستا،  «است یرانفراگ یسنجش توانمندساز یینها

توانند  می بوده و یدر خدمت اهداف ارزشمند متفاوت یادگیریسنجش و  یادگیریسنجش به عنوان  یادگیری، یسنجش برا
 یتتقو رانیهمه فراگ یرا برا یادگیری یماگر بخواه یست.آسان ن یشهآنها هم ینتعادل ب یجادا ،حال ینبا ا مکمل یکدیگر باشند.

 بر همواره مرکزت یبه طور سنت .است یادگیریتر از سنجش یشب یادگیریو سنجش به عنوان  یادگیری ینقش سنجش برا یم،کن
 یراناگقضاوت در مورد عملکرد فر یاستفاده از اطالعات برا یت،بعد از واقع یادگیری یگیر اندازه یعنیبوده است  یادگیریسنجش 

 مختلف بازخورد در مراحلو  ینیتکو یابیارزش یصی،تشخ یها یندفرا با یفرادهان سنتبرخی  دیگران. به ها قضاوت ینگزارش او 
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نظم به سنجش م .شد می انجام ضمنیو  یرسم یرکار اغلب به طور غ ینا هرچند کردند؛ می استفاده یادگیری نیز برایسنجش از 
 یان خودسنجاز فراده یاگرچه برخ .نادر بود یاربس پردازند،یاز خود م یانتقاد یلو تحل یهبه تجز یرانفراگ هک ییجا یادگیری،عنوان 

و بهبود  ییابارز ایجاد توانایی یاز سنجش برا صریح یااز آنها به طور منظم  کمیتعداد فقط ند اما ن گنجانده بودیشاها را در برنامه
 .اند خود بهره برده یادگیری

به  دیاست سنجش با یادگیری یتاگر هدف تقو ،شود می ییننحوه ساخت و استفاده از سنجش توسط هدف تعاز آنجا که 
 یبرا ادگیریی یاگر هدف بررس و آشکار کنند یکار پنهان یاخود را بدون اضطراب  یادگیریابعاد  یاتبدهد تا جزئ یفرصت یرانفراگ

ردن هر ارائه ک .باشند یقحساس و دق یگرانسنجش و نحوه استفاده از آن توسط د یفیتدر مورد ک یداست فرادهان با یده گزارش
ش سنجاصلی سه هدف  یدفرادهان با حال با این .ممکن است یرغ یدشوار و گاه یارسنجش به طور همزمان بس یسه هدف اصل

از همه  وانندتا بت کنند می و چرا استفاده یکاز کدام داده، بداننددهند  یصآنها را تشخ ینتعادل ب یجادبه ا یازن یتاهم درك کرده،را 
ناسب در مورد ت یبحث اصل .بد است یگریسنجش خوب و د یکردرو یککه  یستن ینمسئله ا .استفاده کنندانه آنها هوشمند

ه از اشکال مختلف سنجش استفاد یدبا یرانفراگ یها ییتواناها و  نگرش ،ها مهارت ،دانش یبررس یبرا»لذا  .هدف است باسنجش 
 .شود می یینتع یسنجش یکردهر رو یربناییهدف مد نظر و فلسفه ز طو نوع استفاده توس یزانکه م (0: 1110)تابیش،  «شود

نجش س یها را برا از فرصت یعیوس یفط یدبا یآموزش قو .نباشند یمتنوع بوده و تک بعد یدسنجش با یدر کل راهکارها
 ،بودن جامع ضمنروش  ینا دهد.قرار  یرانفراگ یاردر اخت یادگیریدر کنار سنجش  یادگیری یو سنجش برا یادگیریبه عنوان 

ر د ید.را فراهم نما یآموزش یو راهبردها ها با درس ین سازگاربه فرادهان امکا یدسنجش باشود.  می تنوع در کالس باعث ایجاد
نقاط  یرانراگف. در فرایند خودسنجی، موثر هستندبسیار  یادگیریو سنجش به عنوان  یادگیری یسنجش برا یراهبردها ینهزم ینا

 .دکنن می خود دعوت یشرفتفرادهان را به کمک در پو  شوندیآنها متمرکز م یتهدا روی ،کرده ییضعف و قوت خود را شناسا
که در  یتواند به افراد می یزن فراده .شود می دارتر یآنها معن یبرا یرانبا پرداختن به حوزه مشکالت فراگ یمطالب آموزش ینهمچن

 ت.اس یهر آموزش موفق ییاغکه هدف  یزیچ ؛شوند یلخودمختار تبد یرانیمشکل دارند کمک کند که به فراگ یحوزه خاص
 را که از فرادهه با خود یتیذهن یاموزندب یدبا یاندانشجو نیز هست. یشترب ی حتیدر آموزش عال یدجد یکردهایرو یتاهم

اه به مطالب و ورود به دانشگ یلیتحص یتموفق یبرا» تا گیرند می یاد یلاز دانش آموزان در طول تحص یاریبس .دهند ییراند تغآورده
 .کنند یهآموزش و سنجش خود به معلمانشان تک یو برا (1100گریگوری،  ؛)کرامپتون «شده بسنده کرده ییناز قبل تع یآموزش
(، که موفقیت در آن با رویکرد حافظه محور صرفا 0226همکاران،  و آبادی زدگی منفی بسیار باالی آزمون کنکور هم )فتح آزمون

 (،0220، باشد )کیانی می ی فراشناختیها مبتنی بر تسلط بر مواد آموزشی دروس اصلی به دور از هر گونه تفکر انتقادی و مهارت
متاسفانه  (.0206شهیدی،  ؛د )سبحانیساز می ها به شدت محدود ی غیر شناختی فراگیران را در گذر از مدارس به دانشگاهها مهارت
 یابد می ادامه یز همچون مدارسن یدانشگاه یلیدر سنوات تحص سبک آموزشی و راهکارهای مطالعه فراگیراناز موارد  یاریدر بس
ها  توانایی، منفعل نسبت به خود یکردیو با رو کنندیخود را کسب نم یانتقاد یابیمهارت سنجش و ارز ها دانشگاه یالنالتحص و فارغ

در  یعالانف ینچن یدر مورد تبعات منف یاندك تأمل .شوند می مختلف جذبشغلی  یها در حوزه ینرشدشان به عنوان متخصصو 
 کند. یبرابر م ینرا چند یرانسنجش آن از طرف فراگ یتقابلو  هابه آن یده جهت یادگیری، یازهاین ییشناسا یتاهم ی،خودسنج

ستلزم م ییریتغ ینچن .است یازمورد ن ها مدارس و مخصوصاً دانشگاه یآموزش یستمدر س یاساس یها چهارچوب ییرتغ ینبنابرا
 .(1101)التاهاوی و همکاران،  است «یقابل توجه پذیرییسکمجدد و ر یریگ جهت»

 یرانبنسبت به د یشتریب یبا درجه آزاد ،امر آموزش و سنجش یانبه عنوان متول ها، ی دانشگاهعلم یاته یراستا اعضا یندر ا
 یها آموزش روش و خود یادگیری یتمسئول یرشپذ به یاندانشجو یقتشو یادگیری، یحصح یفدر تعر ینقش پررنگتر یدبا ،مدارس

 بر روی دیبا یل،کسب رتبه باال در تحص برایتالش  یبه جا یان نیز. دانشجویندنما یفابه آنها ا یانتقاد یمختلف خودسنج
رفع آنها با سنجش مداوم خود  یتالش براو  خود یدانش یهاخأل ییشناسا یادگیری، یردر مس یحصح یهدفگذار یها مهارت

طول و  سنجش ارهایراهک یاکه آ سوال کننددر تمام مراحل از خود  یدبا یتگربه عنوان حما یاندانشجو ینا ید. اساتمتمرکز شوند
ارد؟ طبق وجود د شان یآموزش ستایدر س ییربه تغ یازین یااشد؟ و آب می یاندانشجو یو خودمختار یادگیری یترم در راستا یانپا

 زییر اما بدون برنامه نیستند،خود  یآموزش یها به برنامه یقدق یبندیبه پا ملزمفرادهان  ندچهر (،1110نظر ویگینز و مک تیق )
 د.باش می مناسب با هدف یداشتن فلسفه آموزش یازمنداقدامات ن یندشوار است و همه ا جاماز تعادل و انس ینانمناسب، اطم
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خط  ینیگرفته تا تع یبرنامه درس یها یگیر یمتصم از ،سنجش کالس درس گرفته تا یناز تمر ی،آموزش یها یتتمام فعال
و درك  یگاهآ نیازمند موفقمتفکرانه و  یعملکرد آموزش یجه،استوار است. در نت یفلسف یها نگرشبر  یر، ناگزملیدر سطح  یمش

 ینه تنها برا تیو ترب یماست. دانش فلسفه تعل یضرور یعمل آموزش یحصح یتهدا یبرا یتو ترب یم. فلسفه تعلاست فلسفی
 لیآموزش ارزش قائل هستند و تما یکه برا ی. جوامعاست یدمفنیز  ینوالد فراگیران وگذاران، بلکه  یاستو س یران، مدفرادهان
 ی،دولت ینئولگذاران و مس یاستس .یرندگب جدیفلسفه آموزش را باید متفکرانه و آگاهانه انجام شود،  ای یوهبه ش یادگیری دارند که

ناسب ممنابع موجود را به نسبت  ید با آگاهی از رویکردهای فلسفی موجود نسبت به یادگیری،مدارس با یرانمدو  ها دانشگاه یروسا
 یادگیری در کنار سنجش یادگیریو سنجش به عنوان  یادگیری یسنجش برا ازبجا اختصاص دهند تا از استفاده  ها انواع سنجش به

نادرست  یرگی از اندازه یناش یبکه از آس یمده یناناطم یرانبه فراگ یمتوان می که استصورت  ینتنها در ا .حاصل کنند یناناطم
ان به خودشان به عنو یراناعتماد فراگ یمنتوا می صورت است که ینتنها در ا یافتند. ییرها یدر مراکز آموزش یشاندستاوردها
 یم.باال ببر یرانهمه فراگ یرا برا یادگیری یشرفتسطوح پ یمتوان می صورت است که ینو تنها در ایم را به حداکثر برسان یادگیرنده

 یگیر نتیجه
 ینددر فرا رانیبه مشارکت باالتر فراگ یازبر ن یدبا تاک یستدر یها و روش یآموزش یها مکرر و توسعه برنامه ییراتغاعمال ت یرغمعل

 رانیآموزش و سنجش متداول فراگ یها یوهاز ش یاریبس ست.ا یباق ینهزم دو یندر ا یاریبس یشرفتپ یهنوز جا ،آموزش و سنجش
 یادگیریآنها در  یتفکر انتقاد هاییید و به گسترش توانانکن می یقمنفعل تشو یخود در نقش یو سنجش دانش فعل یشرا به نما

 یرد.گ می مختلف نشأت یآموزش یها شناخته شده سنجش وجود دارد که از فلسفه یکرددر کل سه رو .پردازد نمی و سنجش خود
سنجش  متداول یها یوهش دهد. می میزان کسب دانشدر مورد  گزارشی یادگیری یاندر پامنشعب از رفتارگرایی  یادگیریسنجش 

نجش س یتیبر نقش حماهر دو  در سنجش یگرد یکرددو رو .دهند یوندنوع سنجش پ ینرا با ا یادگیریدارند که آموزش و  یلتما
به  یژهوجه وکند ت می یزمتما یادگیریرا از سنجش به عنوان  یادگیری برایآنچه سنجش حال  با این .دنکن می یدتاک یادگیریدر 

 ییگرا یادگیری تحت تاثیر شناخت یسنجش برا که یدر حال .است یادگیریو مشارکت او در سنجش به عنوان  یرفراگفعال نقش 
سنجش  ،دارد رییادگیدر سنجش و نقش فراده در ارتقاء  یربر نقش فراگ یشتریب یدتاکو است  یادگیریاز  یتصرفاً سنجش در حما

 دانست.  یادگیری یبرا یادگیری یسنجش به عنوان الگو یتوانرا م ییگرا یادگیری مشتق از ساختبه عنوان 
 اییکردهرو .الزم است یقیدق یزیر برنامه یج،و استفاده از نتا ها روش ،هدف ینب یمنطق یوندهایاز وجود پ یناناطم برای

هم در  باای  هدر چرخ یادگیریو  آموزش ،سنجش ی،برنامه درس .اند هشد یجادا یهدف و برنامه درس یدر راستا یابیارز یدجد
 یازمندموجود ن یدر برنامه آموزش ییرتغ لذا هرگونه یباشند یکپارچههمسو و  یدمعنادار هر چهار مورد با یادگیری یو برا اند تعامل
 ،ها اختارو س یندهاکند نه تنها به فرا می یتحما یادگیریکه از  یدسنجش جد یکردرو .نظر در مورد فلسفه سنجش است یدتجد

 یادگیریر قبال فراده د یتبر آزمون و مسئول یفعل یده اکثر فرادهان با تاکک ینا به دلیل .دارد یازن یدیبلکه به فرهنگ سنجش جد
ز ا یتخود را در مورد سنجش و نقش آن در حما فرادهان یدبا یمراکز آموزش یتمام یشیدزانبا یردر مس ،اند یدهآموزش د یرفراگ

ار و خودمخت یرانپرورش فراگ یتاهم التحصیالن، مطلوب فارغ یها یژگیو ینهدر زم .آموزش دهند یادگیری و توانمندی فراگیر
 شرفتیپ یزانانعکاس مستمر مو  موفق یادگیری یها طرح یو اجرا یجادا ،خود یادگیری یازهاین ییکه قادر به شناسا یمتفکر
جش سن یاصل یکردسه رو یندهد که ب می رخای  شده یطراح یقدق یآموزش یطدر مح ینهاهمه ا دارد.بحث فراوان  یجا اشندخود ب
 یها یندتمام اجزا و فرا ،در مجموع .را گسترش دهد یآموزمستمر و خود یادگیری ،حال ینو در ع کرده یجادا یتعادل مناسب یآموزش

 ینهمه ا یجهتاما ن ؛کند یتبلکه مهمتر از آن متفکر حما یسته،نه فقط شا یرانیاز هدف آموزش فراگ یدبا یسنجش آموزش یستمس
 گردد. یبرم یادگیریبه فلسفه سنجش با توجه به مفهوم  یادیو در حد ز یمبه طور مستق ها بحث

 منابع
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