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  واژه شناسي توصيفي آموزش
 

  عليرضا يوسفي
  Test آزمون 
هاي فارسي، ترجمه در اكثر كتاب» آزمون«اصطالح 

 در تعريف آزمون يا تست، آن را .است» تست«واژه 
گيري ابزاري عيني و استاندارد شده براي اندازه«

-در نظر مي» هاي انساناي از رفتار يا ويژگينمونه
 . گيرند

در تعريف ) objective(» عيني«منظور از واژه 
دهي آزمون يا تست اين است كه در تفسير و نمره

 يا نتايج آزمون، قضاوت و نظر شخصي آزماينده
در آزمون يا تست، آزمودني يا . ممتحن دخالت ندارد

فراگير خود فراهم كننده پاسخ سؤال نيست، آزمودني 
يا فراگير خود فراهم كننده پاسخ سؤال نيست، بلكه 
وي در جريان آزمون به انتخاب پاسخ سؤال نيست، 

-هايي مي بلكه وي در جريان آزمون به انتخاب گزينه
يا سازنده آزمون از قبل تدارك پردازد كه توسط معلم 
  .اندگذاري آنها مشخص گرديدهديده شده و نحوه نمره

توان آن را در مقابل براي فهم بيشتر واژه عيني، مي
در مقوليه . قرار داد) subjective(» ذهني«واژه 

، )student assessment(ارزيابي دانشجو 
له امتحاناتي نظير امتحانات كتبي و يا شفاهي، در مقو

-در اين روش. گيرندهاي ذهني ارزيابي قرار ميروش
پردازد و آن را به ها، آزمودني خود به تهيه پاسخ مي
چون در اين . كندصورت مكتوب و يا شفاهي بيان مي

-ها، نظر آزماينده يا ممتحن در قضاوت و نمرهروش
- ها مؤثر است، به آنها ذهني اطالق ميگذاري و پاسخ

  .شود
در تعريف آزمون اين » استاندارد شده«ژه منظور از وا

است كه اين آزمون قبالً در نمونه وسيعي اجرا شده 
است و شاخصهاي روان سنجي آن محاسبه گرديده و 
ضمناً سؤاالت آن تحليل شده و سؤاالت نامناسب آن 

گذاري و تفسير نمرات آن هاي نمرهحذف و روش
هايي توسط بديهي است آزمون. مشخص شده است

شود، به استادان تهيه و در موسسات آموزشي اجرا مي
گير و پبر هزينه بودن فرايند استاندارد دليل وقت

استاندارد نبودن . هاي استاندارد نيستندسازي، آزمون
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي كه در مؤسسات آموزشي 

- شود، ضعفي براي آنها محسوب نميبه كار گرفته مي
هاي خود را با توصيف ن آزمونغالباً اگر استادا. شود

هاي ارائه شده براي ساخت آزمون تهيه كنند، آزمون
هاي آماري نيز وضعيت آنان در مقام تجزيه و تحليل

  .خوبي خواهد داشت
» اي از رفتارگيري نمونهبراي اندازه«منظور از واژه 

ها تمام رفتارهاي يادگيري شده ار اين است كه آزمون
نند، بلكه نمونه كوچك و البته كگيري نمياندازه

يعني از هر قسمت از . سنجدمعرفي از رفتار را مي
-مطالب آموزش داده شده، تعداد سؤاالتي مطرح مي

گويي به آن تعداد سؤال، معرف كل شود كه پاسخ
  .يادگيري فراگير خواهد بود

  
  آزمونهاي نٌرم مرجع

)Norm Referenced(  
 در آزمون پس از     آزمونهايي هستند كه مالك موفقيت    

 از  اين مـالك موفقيـت    . شودانجام آزمون مشخص مي   
مـثالً،  . گـردد عملكرد كل افراد آزمـودني حاصـل مـي        

هـاي آن   ميانگين و انحراف معيـار آزمـون و نيـز نـرم           
هـاي  هـا بـا نـرم     شود و تك تك آزمـودني     محاسبه مي 

-تعيين شده آزمون، كه محصول عملكرد كل آزمودني       
شوند و موقعيـت آنهـا در آزمـون           يها است، مقايسه م   

  .گرددمشخص مي
  .باشدآزمون كنكور نمونه روشني از اين نوع آزمون مي
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  هاي مالك مرجعآزمون
)Criterion Referenced(  

نظراني ها توسط صاحبپيشنهاد اين نوع از آزمون
هاي يادگيري تأكيد ارائه شده كه بر محور بودن هدف

ظران ديدگاهي را تحت ناين صاحب. فراوان داشتند
 Mastery(» يادگيري در حد تسلط«عنوان 

Learning ( ارائه دادند و معتقد بودند كه
يادگيرندگان در هر درسي بايد به حد قابل قبولي از 

  .هاي آموزشي دست يابندهدف
نظـران پيـشنهاد كردنـد كـه بايـد          از اين رو، صـاحب    

شـود  حداقلي از سؤاالت توسط فراگيـران پاسـخ داده          
در . كه تسلط آنها را به آن محتواي درسي نشان دهـد          

اين نوع آزمون، كارشناسان، قبل از برگزاري آزمون، با         
مشورت و همكاري يكديگر، حدي را بـراي قبـولي در           

-آزمون با توجه به سؤاالت تهيـه شـده مـشخص مـي            
بندي دانشجو هـدف    ها، دسته در اين نوع آزمون   . كنند

اگيران كه بـه حـداقل نمـره        نيست و پس از آزمون فر     
شوند و  اند به عنوان قبول مطرح مي     قبولي دست يافته  

ساير فراگيران بايد با مطالعه و كوش در دفعات بعدي          
آزمون تافل نمونـه روشـن      . توفيق قبولي را پيدا كنند    

شايـسته  . شـود هاي مالك مرجع محسوب مـي     آزمون
است كه مؤسسات آموزشي و بويژه مؤسسات آموزشي        

گــوي توانــايي فــارغ شــكي كــه ماهيتــاً بايــد پاســخپز
التحصيالن خود باشند، شـيوه امتحانـات خـود را بـه            

قابـل ذكـر    . هاي مالك مرجع سوق دهند    سوي آزمون 
است كه ايده يادگيري در حد تسلط و تأكيد بر كسب           
حداقل اهداف آموزشي مورد نياز از سوي فراگيران كه         

 مرجـع انجاميـد،     هـاي مـالك   نهايتاً به پيدايي آزمون   
گـويي  پاسـخ «برخاسته از نهضتي بـود تحـت عنـوان          

كه ) Educational Accountabilituy(» تربيتي
در نيمه اول قرن بيستم رواج يافت و معتقد بـود كـه             

-اي كه مصرف مـي    مؤسسات آموزشي در قبال هزينه    
  .گو باشندكنند بايد به جامعه پاسخ

 واژه شناسي توصيفي آموزش
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