ردهبندی شناختی سؤاالت بر اساس الگوی توان-پیچیدگی
مطالعه موردی :سؤاالت آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل
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چکیده
تهیه سؤاالت دشوار با الگوریتمهای محاسباتی پیچیده ،منجر به روندهای نابجا مثل راهبردهای آموزش
تستزنی و آمادگی برای آزمون در بین آزمونشوندگان شده است .داشتن استانداردهای آموزشی دقیق
و کاربرد الگوهای ردهبندی کمک میکند تا ارزشیابی بهتری از برنامههای آموزشی ،محتوای درسی و
همینطور پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به دست آید .در این نوشته به بررسی نمونهای کوچک از
مجموعه سؤاالت چهارگزینهای حساب دیفرانسیل در چهارچوب هدفهای رفتاری پرداخته شد که
مبتنی بر ترکیب رویکرد بلوم و وب بود؛ هدف معرفی رویکرد توان-پیچیدگی در ردهبندی سؤاالت
آزمونها بوده است 57 .سؤال از یک آزمون  91سؤالی که روی یک نمونه  9516نفری از دانشآموزان
اجرا شد که بر اساس رویکرد توان-پیچیدگی ردهبندی گردید .نتیجه مربوط به  9سؤال آن در این مقاله
آمده است .نتایج نشان داد که سؤاالت این آزمون همگی دانش روندی را اندازه میگیرند و عمدتاً در
سطح  9پیچیدگی قرار داشتهاند .همچنین  %67سؤاالت انتزاعی بوده و برای پاسخگویی صحیح به هر
سؤال همزمان باید چندین الگوریتم محاسباتی مختلف فراخوانی شوند .سؤاالتی که تنها از یک
الگوریتم برای حل آنها استفاده شده و سطوح پیچیدگی کمتری داشتهاند از پارامترهای آماری بهتری
مثل مقیاسپذیری برخوردار بودهاند و تابع آگاهی آنها اطالعات بیشتری از توانایی آزمونشوندگان
فراهم میکردند.
واژههای کلیدی :اهداف آموزشی ،ارزشیابی ،پیچیدگی شناختی ،ردهبندی بلوم ،ژرفای دانش وب ،حل
مسئله
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در سازمان سنجش آموزش کشور به پایان رسیده است.
 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور( .نویسنده مسئول)
salarnik2001@yahoo.com
 استادیار مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور
 *** دانشیار دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
امروزه آزمونهای مختلفی برای دورههای آموزشی تهیه و حجم زیادی از هزینه و زمان
برای تهیه سؤاالت صرف میشود .هدف نهایی این آزمونها عمدتاً ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان است ،بدون اینکه داوری خاصی درباره اثربخشی
سؤاالت ،آزمونها ،مواد آموزشی و کیفیت آموزش صورت بگیرد و یا معلمان و یا
دستاندرکاران تهیه و توسعه آزمونها برای تجدیدنظر در روش کار خود از این نتایج
ارزشیابی استفاده کنند .در ارزشیابی آموزشی عملکرد یادگیرندگان با توجه به هدفهای
آموزشی دقیق و جزئی سنجش میشود و همین هدفها هستند که مالک قضاوت
توفیق معلمان و یادگیرندگان قرار میگیرند (کراتول .)7117 ،5بخش کوچکی از نظام
ارزشیابی آموزشی در ایران ،ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان
در قالب هدفهای رفتاری است و دستکم سؤاالت آزمونها نقش کلیدی در این
ارزشیابی دارد .در سالهای اخیر عمده تالشهای سازمان سنجش اجرای یک آزمون
سراسری عادالنه در سطح کشور بوده است؛ اما مسائل امنیتی و خطرپذیری باالی چنین
آزمونی باعث شده که عمدتاً نقش مسائل فنی در ساخت سؤالهای استاندارد کمرنگ
شود .اغلب معلمان نیز آزمونهایی را تهیه میکنند که معموالً انعکاسدهندة محتوای
خاصی از مطالب آموزش داده شده کتاب است و افراد برای ادامه تحصیل باید
آزمونهایی بگذرانند که سؤاالت آنها بسیار دشوار و بدون پیچیدگی شناختی متناسب
با محتوای آموزش داده شده و یا حتی سطح تحصیلی آنها است .سؤاالتی که در تهیه
آنها دستورالعملهای استانداردی در نظر گرفتهشده بهخوبی کمک میکنند تا یک
جدول ردهبندی از ابعاد آنها تهیه شود و بدینوسیله بتوان اهداف آموزشی
پیشبینیشده را ارزیابی کرد .اگر برای تهیه آزمونهایی که سطوح باالی تفکر را اندازه
بگیرند مرجعی وجود داشته باشد ،این کار کمک میکند تا معلمان در کالسهای خود
(بهجای تستزنی) سطوح باالی تفکر را آموزش دهند و آزمونسازان در تهیه سؤاالت
تستی مالک معین و استانداردهای از پیش تعیینشدهای برای ترکیب سرفصلهای
مختلف در تهیه یک سؤال بهویژه در درس ریاضی خواهند داشت .بر این اساس تهیه

1. Krathwohl
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چهارچوب شناختی برای آزمونهایی که سطوح باالی تفکر را اندازه بگیرند موجب
تسهیل و توسعۀ تفکر سطح باال در دانشآموزان خواهد شد (راثمن.)7117 ،5
تابهحال طبقهبندیهای مختلفی برای هدفهای رفتاری صورت گرفته که نخستین
آنها بهوسیله گروهی از متخصصان آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده و
به نام بنجامین اس .بلوم ) 5619( 7که سرپرستی این گروه را به عهده داشته معروف
گشته است .عمده طبقهبندی های دیگری که بعدها به وجود آمدند با الگوبرداری از
طبقهبندی بلوم بوده است .در این طبقهبندی ،هدفهای آموزشی ابتدا به سه طبقه کلی
با نامهای حوزه شناختی ،حوزه عاطفی و حوزه روانی حرکتی تقسیم شدهاند و هر
حوزه نیز دارای طبقهبندیهای مخصوص به خود است (سیف.)5981 ،
هدفهای حوزه شناختی که در ادبیات پژوهش توان شناختی 9نامیده میشود به
جریانهایی که با فعالیتهای ذهنی و فکری آدمی سروکار دارند مربوط میشوند .از
این لحاظ این حوزه مهمترین حوزه یادگیری به شمار میآید ،زیرا اکثریت فعالیتهای
تحصیلی آموزشگاهها و غالب موضوعهای درسی و هدفهای آموزشی به این بخش
مربوط میشوند .آزمونهای موردنیاز برای سنجش هدفهای حوزه شناختی،
آزمونهای توانایی شناختی هستند که اغلب بهصورت کتبی تهیه و اجرا میشوند .بلوم
( )5619در شکل اولیه نظریه خود هدفهای حوزه شناختی یا به عبارت بهتر توان
شناختی را در شش طبقه کلی شامل :دانش ،فهمیدن ،به کار بستن ،تحلیل ،ترکیب و
ارزیابی 5جای داد و آنها را بهعنوان هدفهای حوزه شناختی در یک دوره تحصیلی
معرفی کرد.
در طبقهبندی تجدیدنظر شده طبقات کاربرد ،تحلیل و ارزیابی با همان محتوای
اصلی حفظ شدند .اما بهصورت وجه فعلی آنها یعنی به کار بستن ،تحلیل کردن و
ارزیابی کردن بیان شدند و ترکیب کردن جای خودش را به ارزیابی داد و به آفریدن
تغییر نام داده است؛ بنابراین در ردهبندی تجدیدنظر شده طبقات بهصورت به یادآوردن،
فهمیدن ،به کار بستن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و آفریدن 1آمده است.
1. Rothman
2. Bloom
3. cognitive ability
4. knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis & evaluation
5. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation and creating
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جدول  .1ترتیب ردهبندی اولیه بلوم و نسخه تجدیدنظر شده آن
ردهبندی بلوم ()5619
ردهبندی تجدیدنظر شده
(آندرسون ،5کراتول ،ایراسیان ،کریک
شانک ،مایر و همکاران.)7115 ،

دانش
به
یادآوردن

درک و
فهم
فهمیدن

کاربرد

تحلیل

ترکیب

به کار

تحلیل

ارزیابی

بستن

کردن

کردن

ارزیابی

آفریدن

در ردهبندی اولیه بلوم ( )5619تنها یک بعد فرایند شناختی ارائه میداد (ردیف
باالی جدول  )7و بهطور آشکارا به تعیین سطوح پیچیدگی بهگونهای که در رویکرد
وب وجود دارد پرداخته نشده بود .اما سطوح متفاوتی از پیچیدگی شناختی بهطور
ضمنی 7در افعالی که برای طبقهبندی به کار میرود در این ردهبندی وجود دارد .به
عبارتی این ردهبندی شش سطح پیچیدگی در حوزه شناختی را شناسایی کرد که از
سطح دانش با محتوای فراخوانی اطالعات 9یا بازشناسی حقایق 5در پایینترین سطح
شروع میشد و بهطور افزایشی به سطوح باالی پیچیدگی و انتزاع در ردهی ارزیابی

1

ادامه مییافت (هس ،9کارلوک ،جونز و واکاپ.)7116 ،
در شکل تجدیدنظر شده این طبقهبندی که در سال  7115انتشار یافت شیوه بیانی
این شش طبقه از وجه اسمی (بهعنوانمثال کاربرد )3بهصورت وجه فعلی (به کار
بردن )8بیان شدند و بُعد دانش بهجای سه طبقۀ عمده به چهار طبقه افزایش یافت .سه
تا از آن دربرگیرندة زیرطبقات اصلی دانش بر اساس همان چهارچوب اصلی بلوم است
و زیر طبقه جدیدی به نام دانش فراشناختی به آن اضافه شد که در تهیه طرح اولیه
مشخص نشده بود (به جدول  7نگاه کنید) .دانش فراشناختی اشاره دارد به شناخت فرد
از فرایند فکر کردن خودش و آگاهی از اینکه چگونه این فرایند را بهصورت مؤثری
1. Anderson
2. implicit
3. recall of information
4. or recognition of facts
5. evaluation
6. Hess
7. application
8. applying
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دستکاری و با مهارت اداره کند (آندرسون ،کراتول ،ایراسیان ،کریک شانک ،مایر و
همکاران  .)7115به عبارتی دانش فراشناختی دربارة شناخت بهطورکلی است همچنین
راجع به آگاهی و فهم فرد راجع به شناخت خودش است .پژوهشگران به اهمیت این
مسئله پی بردند که دانشآموزانی که از فعالیتهای فراشناختی خودآگاهی دارند و
سپس از این دانش برای تعدیل راههایی که فکر یا عمل میکردند ،بهطور مناسبی
استفاده میکنند ،افزایش معنیداری در عملکرد آنها به وجود میآید (مارزانو.)7119 ،5
جدول  .2ابعاد دانش و فرآیند شناختی
بعد فرایند شناختی
بعد دانش

5

7

9

5

1

9

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی کردن

آفریدن

الف-دانش امور واقعی
ب-دانش مفهومی
پ-دانش روندی
ت-دانش فراشناختی

(سیف  ،5981اقتباس از پین7119 ،؛ آندرسون ،کراتول و همکاران)7115 ،
بسیاری از آموزگاران بهاشتباه معتقدند که دانش تنها به حقایق محدودی اشاره دارد
و این نوع دانش را میتوان از طریق حفظ کردن 7یاد گرفت .اما بلوم دانش امور واقعی
را نیز بهعنوان گونهای از دانش در این طبقه گنجاند و چند زیرمجموعه به این طبقه
اضافه کرد (اوسترهوف .)7118 ،9سپس روانشناسان شناختی معاصر اولین طبقه یعنی
«دانش» در طبقهبندی بلوم را دانش بیانی 5نام نهادند و «فهمیدن ،به کار بستن ،تحلیل،
ارزشیابی و آفریدن» را در طبقه دوم یعنی دانش روندی 1معرفی کردند .خود بلوم این
پنج بخش اخیر را تحت عنوان «تواناییها و مهارتهای عقالنی »9نام نهاد (کانفری،3
1. Marzano
2. memorization
3. Oosterhof
4. declarative knowledge
5. procedural knowledge
6. intellectual abilities & skills
7. Confrey
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5661؛ اوسترهوف .)7118 ،تفاوتهای بین زیرطبقات تواناییها و مهارتهای عقالنی
بلوم و آنچه در روانشناسی شناختی بهعنوان دانش بیانی و دانش روندی معرفی شده
بود ،بعضی مشکالت را در استفاده از این طبقهبندی برای ردهبندی سؤاالت آزمونها
هنگام سنجش و اندازهگیری در مقیاس بزرگ به وجود آورد.
نرمان آل وب )7117( 5الگویی ارائه داد که بهوسیله آن سطوح پیچیدگی شناختی
سؤاالت آزمونها را میتوان در چهار سطح پیچیدگی طبقهبندی کرد .الگوی ژرفای
دانش 7وب ،پیچیدگی فرایند ذهنی را توصیف میکند که هنگام پاسخگویی به یک
سؤال ،انجام یک تکلیف و یا تولید یک محصول روی میدهد .این رویکرد با ردهبندی
بلوم تفاوت دارد که در آن به سطوح توانایی 9اشاره میکند .در عوض ژرفای دانش
وب به محتوای استانداردهای یادگیری 5و آنچه برای تکمیل موفقیتآمیز یک تکلیف یا
سؤال الزم است تمرکز میکند (سرویس خدمات تهیه آزمونها .)7157 ،1منطق
طبقهبندی سؤاالت بر اساس سطوح پیچیدگی وب نه بر توانایی دانشآموز و نه بر
تعداد گزینههای انحرافی سؤال -که میتواند دشواری سؤال را تحت تأثیر قرار دهد-
بلکه بر انتظاری که از سؤال میرود متمرکز است؛ هر سؤال یا تکلیف یک الزام فکری
ایجاد میکند ،یعنی چیزی در سؤال وجود دارد که دانشآموز را وادار میکند که به یاد
آورد ،بفهمد ،تحلیل کند و انجام دهد .این الزامهای فکری در هر تکلیف یا در تهیه
سؤال باید با در نظر گرفتن این امر که دانشآموز با مفاهیم اولیه تکلیف آشنا است
ایجاد شود .همچنین سؤاالتی که برای آزمون انتخاب میشوند باید بر اساس تناسبشان
با سطح کالسی باشد .اما پیچیدگی سؤاالت ،از برنامه درسی 9ویژهای که دانشآموز آن
1. Norman L. Webb
)2. depth of knowledge model (DOK
3. ability levels
 .4استانداردهای یادگیری توصیفات مختصر و نوشته شدهای هستند از آنچه که انتظار میرود دانش آموزان در یك
مرحله معین از تحصیل بدانند و بتوانند انجام دهند .استانداردهای یادگیری اهداف آموزشی را توصیف میکنند -به
عنوان مثال آنچه که دانش آموزان میبایست در انتهای یك دوره ،سطح تحصیلی یا در طول یك پایه تحصیلی یاد
بگیرند -اما استانداردهای یادگیری هیچ تمرین درسی خاصی ،روش برنامه درسی یا شیوه سنجش خاصی را توصیف
نمیکنند.
)5. general educational development (GED
6. curriculum
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را تجربه کرده مستقل باقی میماند (دپارتمان آزمون سنجش جامع فلوریدا 7118 ،5و
 .)7157بههرحال این الگو مبتنی است بر پیچیدگی شناختی نه دشواری سؤال .یعنی
میتوان از این الگوی برای شناسایی میزان پیچیدگی فرایند ذهنی که باید هنگام پاسخ
به یک سؤال ،یا انجام یک تکلیف یا تولید یک محصول رخ دهد استفاده کرد.
بههرحال اگرچه این دو رویکرد در رابطه با مشخص کردن پیچیدگی تفکر ماهیت
مشابه ای دارند اما هم ردهبندی بلوم و هم ژرفای دانش وب در اهداف و کاربردهایشان
با یکدیگر تفاوت دارند .در عمل آموزگارانی که از سطوح ردهبندی بلوم استفاده
میکنند عملی که در فعل جمله مربوط به تکلیف یا سؤال هست را مبنای ردهبندی آن
تکالیف به سطوح پیچیدگی قرار میدهند .برعکس در رویکرد وب فعل جمله باید در
متن تکلیف در نظر گرفته شود و آنچه به دنبال فعل جمله قرار میگیرد اهمیت بیشتری
دارد تا خود فعل جمله .بهعنوانمثال فعل توصیف کردن در ردهبندی بلوم احتماالً در
سطح اول ردهبندی یعنی دانش قرار میگیرد درحالیکه در ردهبندی وب فعل توصیف
کردن ممکن است آن تکلیف را در بیش از یک رده قرار دهد یا آن را به سطوح باالتر
ردهبندی جای دهد بهعنوانمثال سؤال را تبدیل به یک انشا کند یا فرد را ملزم به تحلیل
کند (هِس و همکاران.)7116 ،
ردهبندی بلوم مهارتهای شناختی الزم برای مغز در انجام یک تکلیف را طبقهبندی
میکند و «نوع فرایند تفکر» الزم برای پاسخ گفتن به یک سؤال را توصیف میکند.
همچنین دربرگیرندة مفروضههایی در رابطه با «رویکرد دانشآموز به سؤال »7بوده است
که درک و مشخص کردن آن مشکل و ذهنی است .اما ژرفای دانش وب بیشتر ارتباط
دارد به عمق دریافت فرد از محتوای آموزش داده شده که در مهارتهای موردنیاز برای
تکمیل یک تکلیف از آغاز تا پایان (مثل مهارت طراحی کردن ،تحقیق و نتیجهگیری)
خود را نشان میدهد .هم فرایند تفکر بلوم و هم ژرفای دانش وب در طراحی برنامه
درسی ،ارائه درس و تهیه برنامه سنجشی و اجرای آن کاربردهای مستقیم دارند (هِس،
7111؛ هس و همکاران.)7116 ،

)1. florida comprehensive assessment test (FCAT
2. the student’s approach to the item
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وب معتقد بود که در آزمونهایی که در سطح ملی اجرا میشوند (مثل آزمونهای
ورودی دانشگاهها) به علت محدودیت زمانی برای چنین آزمونهایی سه سطح الگوی
وی برای ردهبندی کافی است و سطح چهارم را میتوان در آزمونهای معلم ساخته و یا
کالسی پیاده کرد .این رویکرد تحت عنوان الگوی ژرفای دانش با کمی تعدیل
مورداستفاده مراکز آزمون سازی مختلفی قرار گرفته است .وب چهار سطح از پیچیدگی
را برای دروس مختلف مشخص کرد (وب 7111 ،7117 ،و  .)7119بهعنوانمثال
سطوح پیچیدگی برای دروس ریاضی عبارتاند از:
سطح  :5بازخوانی و بازتولید( 5پیچیدگی کم) .این طبقه بهطور عمده بر یادآوری یا
بازشناسی مفاهیم و اصول یاد گرفته شدة قبلی متکی است .سؤاالت عموماً آنچه
دانشآموز باید انجام دهد را مشخص میکنند که اغلب انجام بعضی از روشهایی است
که میتوان آن را بهصورت مکانیکی انجام داد .عمدهترین ویژگی این سطح آن است که
به عهده دانشآموز واگذار نمیشود که یک راهحل یا روشی ابتکاری با پیچیدگی کم
پیدا کند .بهعنوانمثال میتوان از بازخوانی حقایق و اصطالحات و استفاده از کلمات
برای بیان مفاهیم و روابط علمی و انجام فرایندهای عادی مثل اندازهگیری طول نام برد
(وب و هرمان7119 ،؛ اسفورزا و داریو .)7155 ،7مهارتهای الزم برای پاسخگویی به
سؤاالتی با پیچیدگی کم عبارتاند از:
 حل سؤاالتی با یک مرحله محاسبه جمع ،منها و ضرب و تقسیم ارزیابی یک متغیر با توجه به مقادیر ویژهای برای آن متغیر تشخیص یا ساختن یک نتیجه معادل یادآوری یا تشخیص یک حقیقت ،عبارت یا ویژگی بازیابی اطالعات از یک نمودار ،جدول یا تصویر تشخیص واحدها یا ابزار مناسب برای اندازهگیریهای متداول -انجام یک تبدیل یکرقمی

1. recall & reproduction
2. Sforza & Dario
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سطح  :7مهارتها و مفاهیم( 5پیچیدگی متوسط) .سؤاالتی که در طبقۀ پیچیدگی
متوسط قرار میگیرند نیازمند تفکر انعطافپذیر بیشتری هستند و نسبت به سؤاالتی که
دارای پیچیدگی کم هستند پاسخگویان امکان انتخاب بیشتری دارند .پاسخگویی به
اینگونه سؤاالت فراتر از پاسخهای مبتنی بر مهارت هستند ،پاسخ مشخص و ویژه
نیست و بهطورمعمول پاسخگویی به آنها از یک گام فراتر میرود و دانشآموز باید با
بهکارگیری روشهای غیررسمی استداللی و راهبردهای حل مسئله و یکپارچهسازی
مهارت و دانش در زمینههای مختلف تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد .بهعنوانمثال
میتوان از توضیح روابط بین حقایق و متغیرها ،توصیف و توضیح مثالهای مربوط به
یک مفهوم علمی و سازماندهی و تفسیر دادهها و اطالعات نام برد (وب و هرمان،
7119؛ اسفورزا و داریو .)7155 ،مهارتهای موردنیاز برای پاسخگویی به سؤاالتی که
پیچیدگی متوسط دارند عبارتاند از:
 حل تکلیف یا مسئله نیازمند چندین عملیات است حل تکلیف یا مسئله دربرگیرنده تصویرسازی فضایی و یا استداللی است انتخاب و یا بهکارگیری ایدههای مختلف در رابطه با موقعیت و هدف بازیابی اطالعات از نمودار ،جدول و یا اشکال و بهکارگیری آن برای حل یک مسئله یاتکلیف
 تعیین یک برآورد منطقی بسط یک الگوی جبری یا هندسی فراهم ساختن یک توجیه برای گامهایی که در یک فرایند حل مسئله یا تکلیف برداشتهمیشود
 مقایسۀ اشکال یا اظهارات و گفتهها بازنمایی یک موقعیت از لحاظ ریاضی به بیش از یک روش -فرمولبندی یک مسئله عادی با توجه به دادهها و شرایط

سطح  :9تفکر راهبردی( 7پیچیدگی باال) .سؤاالتی که پیچیدگی باالیی دارند دانشآموز
را ملزم به تفکر بسیار بیشتری میکنند .دانشآموزان باید در زمینههایی مثل استدالل،
برنامهریزی ،تحلیل ،قضاوت و تفکر خالق تفکر انتزاعی خیلی بیشتری داشته باشند.
1. skills & concepts
2. strategic thinking
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سؤاالتی که پیچیدگی باالیی دارند دانشآموز را ملزم میکنند که به روشهای

انتزاعیتر و پیچیدهتری فکر کنند .بهعنوانمثال میتوان از مواردی همچون
شناسایی یک سؤال و مسئله علمی و طراحی یک تحقیق برای یک مسئله علمی و
حل یک مسئله غیرعادی و فرمولبندی نتایج برای دادههای تجربی نام برد (وب و

هرمان7119 ،؛ اسفورزا و داریو .)7155 ،مهارتهایی که الزم است تا به سؤاالتی با
پیچیدگی باال بهدرستی پاسخ داد عبارتاند از:
 انجام روشی که دارای مراحل چندگانه است و مسیر تصمیمگیری چندمرحلهای دارد حل مسئله غیرتکراری حل مسئله به بیش از یک روش توصیف چگونگی استفاده از ایدهها و افکار متفاوت برای اهداف مختلف بسط یک الگوی جبری یا هندسی توضیح و توجیه یک راهحل برای یک مسئله توصیف ،مقایسه و برابرسازی روشهای حل (مسئله یا تکلیف) فراهمسازی یک توجیه از لحاظ ریاضی تحلیل شباهتها و تفاوتها بین روشها و مفاهیم فرمولبندی یک مسئله تازه و ارائه یک راهحل فرمولبندی یک مدل ریاضی برای یک موقعیت پیچیده -تجزیهوتحلیل یا ارائه یک بحث

استنتاجی5

سطح  :5تفکر گسترشیافته .7تفکر گسترشیافته مستلزم استدالل ،طرحریزی و
توسعه پیچیده در یک دوره طوالنیمدت است .اگر کار موردنظر مستلزم یک
عملیات تکراری است و در آن تفکر ادراکی و انتزاعی و سطوح باال به کار گرفته
نمیشود دوره طوالنیمدت بهتنهایی نمیتواند عامل تمایزگذار باشد .در سطح 5
الزام شناختی 9تکلیف باید بسیار باال و کار باید بسیار پیچیده باشد .دانشآموز باید
ایدههای مختلف در حوزههای محتوایی و موضوعی متفاوت را با همدیگر مرتبط
کند و باید در بین رویکردهای مختلف روشی را انتخاب کند که موجب حل موقعیت
1. deductive argument
2. Extended thinking
3. cognitive demand
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پیشآمده شود .وب ( )7117خاطرنشان کرد که به انجام رساندن یک تکلیف در سطح
 5احتماالً مستلزم یک دوره طوالنی و فرصتهای چندگانه برای مشاهده فرد است.
همچنین تفکر گسترشیافته میتواند دربرگیرندة استدالل پیچیده ،شرح و بیان ایدههایی
که درون حوزههای محتوایی مختلف یا میانرشتهای است و طراحی یک راهحل برای
یک مسئله پیچیده در موقعیتی که چندین راهبرد بالقوه میتواند وجود داشته باشد نیز
هست .مثال وب از تکلیف سطح  5دربرگیرنده طراحی و اجرای یک بررسی و تحقیق
علمی است که دارای بخشهایی مثل مشخص کردن مسئله ،طراحی و اجرای یک
آزمایش ،تحلیل دادهها و تهیه نتیجهگیریها است .در ردهبندی وب همچون ردهبندی
بلوم حرکت از تفکر عینی و ساده به سطوح باالی تفکر انتزاعی و پیچیده است (وب و
هرمان :7119 ،اسفورزا و داریو.)7155 ،
بنابراین طبقهبندیهایی تحت عنوان پیچیدگی کم ،پیچیدگی متوسط و پیچیدگی
باال ،یک توصیف از الزامات شناختی است که یک سؤال برای دانشآموز ایجاد میکند.
برای مثال پیچیدگی کمِ سؤال ممکن است دانشآموز را ملزم کند به اینکه سؤال را در
یک گام حل کند .پیچیدگی متوسط ممکن است مستلزم گامهای چندگانهای باشد.
سؤاالتی با پیچیدگی باال دانشآموزان را ملزم به تحلیل و ترکیب اطالعات میکنند.
تمایزاتی که در پیچیدگی سؤال ایجاد میشود این اطمینان را حاصل میکند که سؤاالت
میتوانند ژرفای دانش یادگیرندگان را در هر برنامه آزمونگیری موردسنجش و
ارزشیابی قرار دهد (دپارتمان آزمون سنجش جامع فلوریدا 7118 ،و .)7157
رویکرد وب بیشتر میتواند فرایند شناختی درگیر در حل سؤال ،یعنی ژرفای دانش
را معین کند .این الگو نوعی ردهبندی است که هم با «عمق درک مطلب» 5از سوی فرد
و هم با «هدف» یک فعالیت یادگیری ارتباط نزدیکی دارد که در مهارتهای موردنیاز
برای کامل کردن یک تکلیف از آغاز تا پایان (مثل برنامهریزی ،پژوهش و نتیجهگیری)
آشکار میشود (هِس .)7116 ،بعالوه مبتنی بر «الزام یا نیاز شناختی در ذات سؤاالت
آزمون 7یا یک تکلیف» است ]یعنی پیچیدگی[ و الزم است که به «انتظارات برخاسته از
سؤال یا تکلیف تمرکز کرد و نه به توانایی دانشآموز» .بعالوه سطوح ژرفای دانش وب
1. depth of content understanding
2. cognitive demand inherent in the test items
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باید انعکاسدهنده پیچیدگی فرایند شناختی موردنیاز برای حل تکلیفی باشد که
بهمنظور یک هدف طرحریزی شده است نه دشواری تکلیف که معموالً از طریق
ضریب دشواری سؤال به دست میآید (راهنمای ژرفای دانش وب.)7111 ،
در توضیح استفاده از الگوی ژرفای دانش وب هنگامی که به یادگیری در مدرسه
ارتباط دارد ،باید فرایند دومرحلهای به کار برد .نخست باید دانش و مهارتها را به سه
طبقه عمده دانش بیانی ،دانش روندی و حل مسئله 5تفکیک کرد و سپس سطوح
پیچیدگی آن را آشکار ساخت؛ دانش بیانی دربرگیرنده اطالعاتی است که میتوان آن را
بهصورت زبانی بیان کرد و یا نوشت .دانش روندی بهعنوان «چگونه انجام دادن چیزی»
شناخته میشود که کامالً با «توضیح و یا توصیف» آنچه شناخته شده متفاوت است.
بهعنوانمثال یک دانشجوی فیزیک اگر بتواند قانون اُهم 7را توضیح دهد (ارتباط بین
مقاومت الکتریکی ،جریان و ولتاژ) مثالی است از دانش بیانی .درحالیکه اگر قادر باشند
قانون اهم را به کار گیرد بر دانش روندی ناظر است (برای مثال اینکه آیا مقاومت یک
سیم الکتریسیته باعث میشود جریان و ولتاژ خاصی را در خودش عبور دهد؟) .ماهیت
دانش روندی پیچیده است .اوسترهوف ( )7118دانش روندی را تحت عناوینی مثل
ایجاد تمایزات ،فهم و درک مفاهیم و بهکارگیری قوانینی که بر روابط حاکم هستند
سازماندهی کرد .روانشناسان شناختی به این نتیجه رسیدهاند که دانش روندی اغلب
دربرگیرنده مهارتهای حرکتی و راهبردهای شناختی هستند .پایه حل مسئله روی
دانش بیانی و دانش روندی بنا میشود .حل مسئله در زمینههای خاص ممکن است
دربرگیرنده راهبردهای متفاوت در آن حوزه خاص 9باشد و هنگامیکه حل مسئله در
حوزههای محتوایی متفاوتی باشد مثل نوشتن انشا و یا علوم ،راهبردهای متفاوتی به کار
گرفته میشود .گاگنی و یکویچ )5669( 5نشان دادند که حل مسئله زمانی وجود دارد
که فرد یک هدف دارد اما هنوز نتوانسته یک ابزار برای دستیابی به آن مشخص کند.
برای مثال حل مسئله میتواند دربرگیرنده فرایند نوشتن یک مقاله توصیفی ،تهیه یک
سخنرانی اقناءکننده و یا اجرای یک تحقیق و بررسی علمی باشد.
 .1در این تحقیق حل مساله به معنای حل تكالیف ریاضی مرسوم نیست.
2. Ohm’s law
3. domain – specific strategies
4. Gagné & Yekovich
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در فرایند سنجش ،تهیه سؤاالتی که بتوانند مهارتهای موردنظر در یک دوره
آموزشی را اندازه بگیرند برای روایی 5تفسیر نمرات و تنظیم یا ردهبندی سؤاالت
آزمون ،تعیین اینکه آزمون موردنظر چه مهارت شناختی را اندازه میگیرد و نیز برای
تهیه محتوای کتابهای آموزشی مهم است .هدف این پژوهش بررسی نمونه کوچکی
از سؤاالت آزمون حساب دیفرانسیل ،بهمنظور مشخص کردن گستره ابعاد تفکر بر
اساس رویکردی است که هسته اصلی از ترکیب رویکرد بلوم (یعنی توان) و رویکرد
وب (یعنی پیچیدگی) است .ازاینرو ،پرسش این پژوهش عبارت است از :نمونه
موردی سؤاالت حساب دیفرانسیل آزمون سراسری در چه سطحی از فرایندهای
شناختی مبتنی بر رویکرد بلوم-وب طبقهبندی میشوند؟
روش
طرح این پژوهش بهصورت موردی است .یک آزمون حساب دیفرانسیل  91سؤالی 5
گزینهای انتخاب شده که عمدتاً سؤاالت آزمونهای کنکور سالهای قبل و یا شبیه به
آنها بوده است .این آزمون در سال  5967روی یک گروه نمونه  9516نفری دختر و
پسر بهوسیله مرکز خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش بهطور آزمایشی اجرا شده
است .کارشناسان موضوعی که دانشجویان کارشناسی دانشگاه آمار و انفورماتیک
سازمان سنجش با گرایش آمار و سنجش آموزشی بودهاند و یک دوره آموزش در زمینه
اصول و مبانی سنجش و ارزشیابی آموزشی دیده بودند با راهنمایی گامبهگام بر اساس
الگوی توان -پیچیدگی 7با جزییات زیادی که در پیوست ( )5آمده است هر سؤال
ردهبندی کردند .الزم به ذکر است که نمونه سؤاالت دروس متفاوتی از دوره دبیرستان
با توجه به عالقه دانشجویان -به همین شیوه ردهبندی شده است .این سؤاالت در دومرحله ردهبندی شدهاند؛ ابتدا نوع دانش درگیر در حل تکلیف باید مشخص میشد و
سپس سطوح پیچیدگی آنها .بههرحال ماهیت عمده تکالیف درس ریاضی مبتنی بر
دانش روندی است .نتایج بهدستآمده از ردهبندی هر کارشناس در مراحل مختلف
موردبررسی قرار گرفته و ناهمسانی ردهبندی سؤاالت هر فرد با دیگر کارشناسان در
1. validity
2. capabilities-complexity model
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کالس موردبررسی مجدد قرار گرفته تا یک هماهنگی و توافق کامل برای ردهبندی هر
سؤال به دست آید .خالصهای از ردهبندی  9سؤال در بخش نتایج آمده است (جزئیات
در پیوست  .)5برای بررسی بیشتر ویژگیهای روانسنجی این سؤاالت پارامترهای آنها
با نرمافزار ( Bilog-MGزیموروفسکی ،موراکی ،میس لوی و بوک )5661 ،5به دست
آمده است .با کنار هم قرار دادن اطالعات مربوط به ردهبندی و نتایج آماری ،یافتههایی
به دست آمده که در ادامه بیان شده است.
یافتهها
جدول  9برای طبقهبندی سؤاالت مربوط به دانش روندی به سه سطح پیچیدگی به کار
رفته است .همانطور که پیشتر بیان شد ،برای استفاده از الگوی توان-پیچیدگی ابتدا
نوع توان (دانش مفهومی ،دانش روندی و حل مسئله) درگیر در فرایند حل تکلیف
مشخص میشود .سپس سطوح پیچیدگی هر تکلیف با استفاده از شاخصها و
نشانههایی که در جدول  9فهرست شده تعیین میشود.
جدول  .3تعیین سطح پیچیدگی تکالیفی که مبتنی بر دانش روندی هستند در دروس ریاضی
(برگرفته از اوسترهوف و همکاران)2002 ،
سطح پیچیدگی

چندگام یا
عملیات طی
میشود

تا چه حد دستورالعملی

تا چه حد

با چه دقتی روش

که در سؤال ارائه شده

توضیحات یا

انجام کار از طریق

برای انجام عملیات حل

متغیرها

متغیرها هدایت شده

سؤال مستقیم است

انتزاعی هستند

است

5

دربرگیرنده تنها

تکلیف یا عمل خاصی

یک عملیات

که انجام میگیرد بهطور

است

مستقیم بیانشده

گامهای

7

چندگانهای
بهطور متوالی
برداشته میشود

تکلیف یا عمل خاصی
که انجام میگیرد نیازمند
مقداری استنباط است

محسوس

ممکن است

چقدر شباهت با زمینه
یا متنی که فرد در آن
روش یا فرایند حل
مسئله را یاد گرفته
وجود دارد

تنها یک راه خاص

احتماالً متن شبیه به آن

برای روش یا فرایند

چیزی است که در

حل سؤال وجود دارد

آموزش به کار رفته

مقداری تغییر و یا

احتماالً متن شبیه یا

چندگانگی در انجام

معادل با آن چیزی

انتزاعی باشد فرایند و یا روش حل است که در آموزش به
سؤال وجود دارد

کار رفته

1. Zimorwski

ردهبندی شناختی سؤاالت بر اساس الگوی توان ...
گامهای
چندگانهای

9

بهطور متوالی یا
همزمان برداشته

69
تغییر و یا چندگانگی

تکلیف یا عمل خاصی
که انجام میشود باید از
دستورالعمل استنباط

میشود

آشکاری در
انتزاعی

شود

روشهای انجام
فرایند و یا روش حل
سؤال وجود دارد

احتماالً متن بهطور
کامل متفاوت با آن
چیزی است که در
آموزش به کار رفته

در ادامه نتایج مربوط به سه سؤال  77 ،5و  75از آزمون  91سؤالی آمده است .ابتدا
دانش زیربنایی مربوط به پاسخگویی صحیح به هر سؤال و الگوریتم محاسباتی آن بیان
شده و بر همین اساس یک جدول سطوح پیچیدگی برای ردهبندی هر سؤال تهیه شده
و سپس نمودار تابع آگاهی در سمت راست و تابع ویژگی آنها در سمت چپ ارائه
شده است .از لحاظ پارامترهای آماری سؤال  5این آزمون بهعنوان یک سؤال متوسط
رو به ضعیف ،سؤال  77بهعنوان یک سؤال بد کارکرد و سؤال  75بهعنوان نمونهای از
یک سؤال خوب با پارامترهای بهینه مشخص شدهاند.
a 
n2 1
 ، b n هریک از دو دنباله  a n  bn و   n به
-5اگر  a n  n 2  nو
b
n
 n
ترتیب چگونهاند؟
 )7همگرا -واگرا
 )5همگرا -همگرا
 )9واگرا -همگرا

 )5واگرا -واگرا

این سؤال نیازمند دانش مربوط به توابع ،دنبالهها ،همگرا یا واگرا بودن دنبالهها،
توانایی انجام عملیات تقسیم و تفریق بر روی توابع است (برای مشاهده جزئیات بیشتر
به پیوست  5نگاه کنید)
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جدول  .4سطوح پیچیدگی سؤال 1
تا چه حد

سطح پیچیدگی

چندگام یا عملیات
طی میشود

دستورالعملی که در
سؤال ارائه شده برای
انجام عملیات حل
سؤال مستقیم است

تا چه حد

با چه دقتی روش

توضیحات یا

انجام کار از طریق

متغیرها انتزاعی

متغیرها هدایت شده

هستند

است

زمینه یا متنی که فرد
در آن روش یا فرایند
حل مسئله را یاد
گرفته وجود دارد
احتماالً متن شبیه به

5

دربرگیرنده تنها

تکلیف یا عمل خاصی

یک گام یا عملیات

که انجام میگیرد

است

بهطور مستقیم بیانشده

حل سؤال وجود دارد

تکلیف یا عمل خاصی

مقداری تغییر و یا

احتماالً متن شبیه یا

که انجام میگیرد

ممکن است

چندگانگی در انجام

معادل با آن چیزی

نیازمند مقداری

انتزاعی باشد

فرایند و یا روش حل است که در آموزش

گامهای چندگانهای

7

بهطور متوالی
برداشته میشود

تنها یک راه خاص

چقدر شباهت با

محسوس

استنباط است

سؤال وجود دارد
تغییر و یا چندگانگی

گامهای چندگانهای تکلیف یا عمل خاصی

9

بهطور متوالی یا

که انجام میشود باید

همزمان برداشته

از دستورالعمل استنباط

میشود

شود

برای روش یا فرایند

آشکاری در
انتزاعی

روشهای انجام
فرایند و یا روش حل
سؤال وجود دارد

آن چیزی است که
در آموزش به کار
رفته

به کار رفته
احتماالً متن بهطور
کامل متفاوت با آن
چیزی است که در
آموزش به کار رفته

سمت راست نمودار  5بیانگر تابع آگاهی سؤال  5است و نشان میدهد سؤاالتی با
چنین ویژگیهایی قدرت کمی (کمتر از  )1/71در به دست دادن آگاهی از توانمندی
دانشآموزان و به عبارتی صفت مکنون زیربنایی ریاضی دارند .نمودار سمت چپ تابع
ویژگی سؤال است .به علت شیب  a=1/65کم این سؤال طبیعتاً نمیتواند معیار خوبی
برای تفکیک افراد قوی و متوسط و ضعیف باشند.
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ردهبندی شناختی سؤاالت بر اساس الگوی توان ...

Item Characteristic Curve: ITEM0001

Item Information Curve: ITEM0001

c = 0.001

a = 0.942

b = 0.798

1.0

2.0

0.8
1.5

Information

0.4

Probability

1.0

0.6

0.5
0.2
b

3

2

1

-1

0

-3

-2

0

3

2

1

Scale Score

0

-2

-1

-3

0

Ability

3-Parameter Model, Logistic Metric

Item: 1

The parameter a is the item discriminating power, the reciprocal (1/a) is the item
dispersion, b is an item location parameter and c the guessing parameter.

نمودار  .1تابع ویژگی سؤال (چپ) و تابع آگاهی سؤال (راست)
-77در تابع با ضابطهی  1
1

f 1h   f 1
x 3  1 ،x
 f  x   حاصل
 2
h
2x  1 ،x

 limکدام
h 0

است؟
5)7

-5 )5
-9 )9

 )5وجود ندارد

این سؤال نیازمند دانش در زمینه تابع ،مشتق و حد است.
جدول  .5سطوح پیچیدگی سؤال 22
سطح پیچیدگی

چندگام یا
عملیات طی
میشود

تا چه حد دستورالعملی

تا چه حد

با چه دقتی روش

که در سؤال ارائه شده

توضیحات یا

انجام کار از طریق

برای انجام عملیات حل متغیرها انتزاعی متغیرها هدایت شده
سؤال مستقیم است

5

دربرگیرنده تنها

تکلیف یا عمل خاصی

یک گام یا

که انجام میگیرد بهطور

عملیات است

مستقیم بیانشده

هستند

محسوس

است

چقدر شباهت با
زمینه یا متنی که فرد
در آن روش یا فرایند
حل مسئله را یاد
گرفته وجود دارد

تنها یک راه خاص

احتماالً متن شبیه به

برای روش یا فرایند

آن چیزی است که

حل سؤال وجود

در آموزش به کار

دارد

رفته
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مقداری تغییر و یا

7

گامهای

تکلیف یا عمل خاصی

چندگانهای بهطور

که انجام میگیرد

ممکن است

متوالی برداشته

نیازمند مقداری استنباط

انتزاعی باشد

میشود

است

گامهای

تکلیف یا عمل خاصی

احتماالً متن شبیه یا

چندگانگی در انجام

معادل با آن چیزی

فرایند و یا روش

است که در آموزش

حل سؤال وجود

به کار رفته

دارد
تغییر و یا

9

چندگانهای بهطور که انجام میشود باید از
متوالی یا همزمان

دستورالعمل استنباط

برداشته میشود

شود

انتزاعی

چندگانگی آشکاری

احتماالً متن بهطور

در روشهای انجام

کامل متفاوت با آن

فرایند و یا روش

چیزی است که در

حل سؤال وجود

آموزش به کار رفته

دارد

تابع آگاهی سؤال  77نیز بیانگر ضعیف بودن این سؤال در به دست دادن آگاهی از
توانمندی دانشآموزان در درس مربوطه است (کمتر از  .)1/71بعالوه شیب a=1/81

تخت این سؤال نشانگر ضعف آن در تفکیک افراد است بهرغم اینکه این سؤال بسیار
دشوار بوده  b=7/96و درصد کمی از پاسخدهندگان به آن جواب درست دادهاند .تهیه
چنین سؤاالتی با ترکیب الگوریتمهای محاسباتی مختلف کارایی کمی دارند.
Item Characteristic Curve: ITEM0022

Item Information Curve: ITEM0022

b = 2.394

c = 0.000

a = 0.846
1.0

2.0

0.8
1.5

Information

0.4

0.5
0.2
b

3

2

1

0

-1

Scale Score

-2

-3

0

3

2

1

0

-1

-2

Ability

Item: 22

3-Parameter Model, Logistic Metric
The parameter a is the item discriminating power, the reciprocal (1/a) is the item
dispersion, b is an item location parameter and c the guessing parameter.

نمودار  .2تابع ویژگی سؤال (چپ) و تابع آگاهی سؤال (راست)

-3

0

Probability

1.0

0.6
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ردهبندی شناختی سؤاالت بر اساس الگوی توان ...

-75در نقطهای با کدام طول ،خط مماس بر منحنی به معادلهی  ، y  x xبر خط
 2x  3y  1عمود است؟
5 )5

7 )7

9 )9

5 )5

این سؤال تنها به دانش در زمینه مشتق نیاز دارد
جدول  .6سطوح پیچیدگی سؤال 24
تا چه حد

سطح پیچیدگی

چندگام یا

دستورالعملی که در

عملیات طی

سؤال ارائه شده برای

میشود

انجام عملیات حل
سؤال مستقیم است

دربرگیرنده تنها

5

یک گام یا
عملیات است

تا چه حد

با چه دقتی روش

توضیحات یا

انجام کار از طریق

متغیرها

متغیرها هدایت شده

انتزاعی هستند

است

تکلیف یا عمل
خاصی که انجام
میگیرد بهطور

محسوس

مستقیم بیانشده

چقدر شباهت با زمینه
یا متنی که فرد در آن
روش یا فرایند حل
مسئله را یاد گرفته
وجود دارد

7

تنها یک راه خاص

احتماالً متن شبیه به آن

برای روش یا فرایند

چیزی است که در

حل سؤال وجود دارد

آموزش به کار رفته

مقداری تغییر و یا

احتماالً متن شبیه یا

چندگانگی در انجام

معادل با آن چیزی

گامهای

تکلیف یا عمل

چندگانهای

خاصی که انجام

ممکن است

بهطور متوالی

میگیرد نیازمند

انتزاعی باشد فرایند و یا روش حل است که در آموزش به
سؤال وجود دارد

برداشته میشود مقداری استنباط است

9

گامهای

تکلیف یا عمل

تغییر و یا چندگانگی

چندگانهای

خاصی که انجام

آشکاری در

بهطور متوالی یا

میشود باید از

همزمان برداشته دستورالعمل استنباط
میشود

روشهای انجام

انتزاعی

فرایند و یا روش حل

شود

سؤال وجود دارد

کار رفته
احتماالً متن بهطور
کامل متفاوت با آن
چیزی است که در
آموزش به کار رفته

سؤال  75بهعنوان بهترین سؤال مجموعه  91سؤالی شناخته میشود و تنها به یک
الگوریتم محاسباتی یعنی دانش در زمینه مشتق نیاز دارد .تابع آگاهی آن نزدیک به  7و
ضریب دشواری آن  b=1/38بوده و شیب آن در جدا کردن افراد از یکدیگر a=7/35

است که برای یک سؤال چهارگزینهای ایده آل است.
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Item Characteristic Curve: ITEM0024

Item Information Curve: ITEM0024

b = 0.778

c = 0.000

a = 2.738
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3-Parameter Model, Logistic Metric

Item: 24

The parameter a is the item discriminating power, the reciprocal (1/a) is the item
dispersion, b is an item location parameter and c the guessing parameter.

نمودار  .3تابع ویژگی سؤال (چپ) و تابع آگاهی سؤال (راست)

در رابطه با پاسخگویی به سؤال این پژوهش ،تحلیل  57سؤال نشان میدهد که
عمالً همه سؤاالت این آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل مبتنی بر دانش روندی
هستند .درصد مربوط به سطوح پیچیدگی آنها را میتوان در جدول  3دوبعدی دید.
جدول  .7درصد سطوح پیچیدگی  12سؤال مبتنی بر دانش روندی
چقدر شباهت با

سطح پیچیدگی

چندگام یا
عملیات طی
میشود

تا چه حد دستورالعملی که

تا چه حد

با چه دقتی روش

زمینه یا متنی که

در سؤال ارائه شده برای

توضیحات یا

انجام کار از طریق

فرد در آن روش

انجام عملیات حل سؤال
مستقیم است

متغیرها انتزاعی متغیرها هدایت شده
هستند

است

یا فرایند حل
مسئله را یاد گرفته
وجود دارد

5

دربرگیرنده تنها

تکلیف یا عمل خاصی که

یک عملیات

انجام میگیرد بهطور مستقیم

است

بیانشده ()%17

محسوس

تنها یک راه خاص

احتماالً متن شبیه

برای روش یا فرایند

به آن چیزی است

حل سؤال وجود دارد که در آموزش به
()%42

کار رفته ()%33
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گامهای
چندگانهای

7

بهطور متوالی
برداشته میشود
()%42
گامهای
چندگانهای

9

بهطور متوالی یا
همزمان برداشته
میشود ()%52

تکلیف یا عمل خاصی که
انجام میگیرد نیازمند
مقداری استنباط است
()%52

61
مقداری تغییر و یا

احتماالً متن شبیه

ممکن است

چندگانگی در انجام

یا معادل با آن

انتزاعی باشد

فرایند و یا روش حل چیزی است که در

()0/02%

دستورالعمل استنباط شود
()%25

()%52

رفته ()%67

تغییر و یا چندگانگی احتماالً متن بهطور

تکلیف یا عمل خاصی که
انجام میشود باید از

سؤال وجود دارد

آموزش به کار

انتزاعی ()%22

آشکاری در

کامل متفاوت با آن

روشهای انجام

چیزی است که در

فرایند و یا روش حل

آموزش به کار

سؤال وجود دارد

رفته

بحث و نتیجهگیری
طبقهبندی بنجامین اس .بلوم ( ) 5619و الگوهای برخاسته از آن مثل ژرفای دانش وب
( )7117نقش زیادی در استانداردسازی اهداف آموزشی بهویژه طبقهبندی سؤاالت
آزمونها داشته است .در این راستا بلوم رویکرد ردهبندی ارائه داد که بهوسیله آن
میتوان تحلیلی از اهداف درسی و یا دوره آموزشی به دست آورد که نشان میدهد تا
چه اندازه ابعاد چهارگانه دانش و فرایندهای شناختی ششگانه در یک دوره آموزشی
وجود داشته است (هس .) 7111 ،رویکرد بلوم در ابتدا برای مشخص کردن سطح
دشواری سؤاالت آزمونها به کار میرفت( 5کینگ و رازوک .)7155 ،در ادامه نورمان
آل وب ( )7111 ،7117رویکرد چهار سطحی ژرفای دانش را ارائه داد که میتوان
بهوسیله آن الزامات شناختی که در «استانداردهای یک واحد درسی» عنوانشده را مورد
ارزیابی قرار داد .این رویکرد بهعنوان یک روش همترازی 7برای بررسی هماهنگی بین
الزامات شناختی استانداردهای آموزشی و الزامات شناختی برنامههای سنجشی 9توسعه
یافته است( 5کینگ و رازوک .)7155 ،تفاوتی که رویکرد بلوم با رویکرد وب ایجاد
میکند این است که در رویکرد بلوم فعل سؤال بهعنوانمثال تحلیل کنید ،توضیح دهید
و یا توصیف کنید نقش اساسی در دشواری سؤال ایجاد میکند .درحالیکه در رویکرد
1. identifying FCAT item difficulty
2. alignment method
3. cognitive demands of assessments
4. identifying FCAT item difficulty
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وب تفکر سطح باال مدنظر است و اشاره دارد به اینکه چند گام الزم است تا به یک
سؤال پاسخ درست داد .در الگوی وب ژرفای دانش یادگیرنده بر اساس فعل سؤال -که
در ردهبندی بلوم نقش اساسی دارد -مشخص نمیشود بلکه متنی که در آن فعل به کار
رفته و عمق تفکری که در پاسخگویی به سؤال الزم است از اهمیت برخوردار است.
بههرحال «دشواری» اشاره دارد به اینکه چند دانشآموز از کل دانشآموزان به یک سؤال
بهدرستی جواب دادهاند .درحالیکه «تفکر سطح باال» اشاره دارد به الزامهای شناختی
الزم برای پاسخگویی درست به یک سؤال و اینکه چند گام الزم است تا به سؤال
پاسخ داد (هس ،کارلوک ،جونز و واک آپ7116 ،؛ ماتیوس.)7151 ،
چهارچوبی که با ترکیب این دو روش به وجود آمده تحت عنوان الگوی توان
پیچیدگی بدون توجه به اینکه در کل دانشآموزان چند نفر به یک سؤال پاسخ داده،
سؤاالت آزمون را بر اساس ظرفیت یا توان شناختی ازجمله دانش بیانی ،دانش روندی
و حل مسئله و سه سطح پیچیدگی شناختی به همراه جزئیاتی که در جداول آمده
طبقهبندی میکند .برای استفاده از مدل توان-پیچیدگی ابتدا نوع توان یا ظرفیت
شناختی مشخص میشود و سپس معیارهای مربوط به ردهبندی سطوح پیچیدگی به کار
میرود .مزایای این الگو آن است که برای طبقهبندی مهارتهای فکری فراخوانی شده
در سؤاالت به هر دو مدل شناختی درگیر در فرایند حل تکلیف ،یعنی توانایی یا
ظرفیت شناختی 5درگیر در حل مسئله که بهوسیله بلوم ( )5617تحت عنوان کلی دانش
و در کارهای گاگنی ،یوکوویچ ( )5669تحت عناوین دانش بیانی ،دانش روندی و حل
مسئله بیان شدهاند و هم پیچیدگی مهارت مورداندازهگیری که در طبقهبندی وب تحت
عنوان ژرفای دانش به سه سطح پیچیدگی کم ،پیچیدگی متوسط و پیچیدگی باال
تفکیکشده میپردازد .این مدلها مبنای استانداردهای آموزشی ایالتی 7و همچنین
برنامههای آزمون گیری ایالتی در آمریکاست و در بسیاری از آزمونهای جامع
فارغالتحصیلی دبیرستان مثل آزمون سنجش جامع فلوریدا و توسط افرادی همچون
کراتول ( )7117وب و همکاران ( 7111 ،7117و  )7119اوسترهوف و همکاران
( ،)7118با اندکی تغییرات مورداستفاده قرار گرفتهاند.
1. cognitive ability
)2. sunshine state standards (SSS
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بررسی همزمان تواناییها و سطوح پیچیدگی کمک میکند تا آموزگاران متوجه
شوند که چرا دانشآموزان در بعضی از محتواهای آموزشی مشکالت یادگیری دارند و
هنگامیکه حتی آمادگی کافی برای آزمون داشتهاند بر روی بعضی از سؤاالت عملکرد
ضعیفی از خود نشان میدهند .یکی از عمدهترین دالیل عملکرد ضعیف در چنین
آزمونهایی که عمدتاً سؤاالت آن مبتنی بر دانش روندی و بسیار انتزاعی هستند،
گامهای همزمان و متوالی همراه با ترکیب اطالعات حاصل از چند روش یا الگوریتم
ریاضی است .بهعنوانمثال سؤال  77نیازمند دانش در زمینه حد ،تابع و مشتق است و
استفاده همزمان از این سه موضوع برای دستیابی به پاسخ صحیح سؤال است .سؤالی
که مطرح میشود این است که آیا لزومی دارد برای تهیه یک سؤال از ترکیب چنین
سخت و غیرمنعطف از موضوعات ریاضی استفاده شود .آیا در عالم واقعی میتوان از
چنین سؤالی برای پیدا کردن یک راهحل منطقی در موضوعات علوم و تکنولوژی
متناسب با قرن  75استفاده کرد؟ و اگر احتماالً جواب چنین سؤالی بله باشد آیا برای
یک آزمون ورودی رشتههای دانشگاهی مختلف این نوع سؤاالت برای پذیرش در هر
رشته دانشگاهی روایی دارد و یا اثر بخش هستند؟ طبیعتاً خیر! تحلیل بیشتر چنین
سؤاالتی نشان میدهد که عمدتاً آزمون شوندگان برای پاسخگویی بیشتر به حدس و
گمان متکی میشوند تا به کارگیری یک روش خوب آموزش داده شده .همچنین
تحلیلهای آماری سؤاالت نشان دادهاند که هرچه ویژگیهای این سؤاالت به ردیف
اول جدول دو بعدی ردهبندی باال میرود ضریب مقیاس پذیری H 5آنها که نشانگر
قدرت تمیز یک سؤال درمجموعه سؤاالت است بهتر میشود و الگوی خطای گاتمن
آنها (که در آن افراد ضعیف به سؤال سخت درست پاسخ میدهند به علت حدس
شانسی و به سؤال آسان پاسخ نادرست) کمتر میگردد ،دارای شیب  aبهتری برای جدا
کردن افراد روی پیوستار توانایی میشوند و دانشآموزان را برای پیدا کردن یک پاسخ
درست بیشتر به تفکر و انجام عملیات منجر به پاسخ درست تشویق میکنند تا حدس
.c
از طرف دیگر ،تهیه چنین سؤاالتی تنها بر اساس دانش روندی ،ممکن است ناشی
از ماهیت تکالیف ریاضی نیز باشد که تهیهکنندگان آن به ناچار سؤاالتی در رده دانش
1. scalability coefficient
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روندی تهیه میکنند که عمدتاً مبتنی است بر «به کار بستن یک اصل یا قاعده ریاضی
در یک موقعیت جدید اما مشابه آنچه قبالً آموخته شده» .ازنظر بلوم ( )5635چنین
سؤاالتی که تنها تغییرات بسیار کوچکی در آن صورت گرفته ولی فرایند همان است که
در کالس تمرین شده است ربطی به سطوح باالی تفکر ندارند .سؤاالت آزمونی که در
کالس تمرین شده را می توان تحت عنوان فهمیدن یا احتماالً دانش مطرح کرد.
تفاوت های عمدای که بین تفکر سطح باال و تفکر سطح پایین در ادبیات پژوهش وجود
دارد بیشتر برمیگردد به آشنایی دانشآموز به تکلیفی که باید انجام دهد و اینکه آیا
دانشآموز هماکنون یک الگوریتم یا راهبرد حل مسألهای میداند که وقتی آن را بهطور
مناسب به کار ُبرد منجر به یک راهحل درست شود؟ معموالً سؤاالتی که برای
آزمونهای ورودی و یا پذیرش تهیه میشوند برای جبران کاستی پیچیدگی شناختی از
ترکیب چندین الگوریتم ریاضی استفاده میکنند و سؤال را دشوار و چالش برانگیز
میکنند به جای پیچیده کردن آن از لحاظ شناختی و انعطاف بیشتر در راههای
پاسخگویی (بلوم ،هستینگ و مادواس.)5635 ،5
پیشنهاد میشود سازمانها و یا مؤسساتی که سؤاالت آزمونهای ویژه را تهیه
میکنند چهارچوبهای استاندارد یادگیری داشته باشند که در آن سطوح پیچیدگی و
دشواری سؤاالت بهتناسب برای تهیه آزمون رعایت شده باشد .همچنین تهیهکنندگان
سؤاالت باید آموزش بینند تا بتوانند انواع مختلفی از سؤاالت آسان ،متوسط و دشوار را
برای گنجینه سؤاالت آزمون موردنظر تهیه کنند و همزمان سطوح مهارتهای فکری
الزم برای پاسخگویی به هر سؤال مشخص شود .درنهایت سؤاالت آنها توسط
متخصصان محتوایی و کارشناسان موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد و در رابطه با
کیفیت سؤاالت بر اساس استانداردهای یادگیری مشخصشده به تهیهکنندگان سؤاالت
بازخورد داده شود (بازمور ،کرامر و گاالگر ،انگلهارت و براون.)7118 ،7
بههرحال ردهبندی وسیلهای است برای طبقهبندی اهداف ،موضوعات و اخیراً
استانداردهای آموزشی .این کار یک ساختار سازمانیافته ایجاد میکند که معنای ادراکی
عامی را از هر هدف طبقهبندیشده در یکی از طبقات به دست میدهد و از این طریق
1. Hastings & Madaus
2. Bazemore, Kramer, Gallagher, Englehart & Brown
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باعث افزایش روابط بین دستاندرکاران آموزشی میشود .استفاده از این جداول برای
طبقهبندی اهداف ،فعالیتها و اندازهگیریها یک بازنمایی روشن ،مختصر و دیداری از
یک دوره و یا واحد درسی خاص ارائه میدهد .وقتی این جداول کامل شدند ،چیزهای
واردشده در این جداول را می توان برای بررسی اهمیت نسبی چیدمان برنامه درسی و
فرصتهای آموزشی فراموششده مورداستفاده قرار داد .بر اساس این بررسی معلمان
میتوانند تصمیم بگیرند که کجا و چگونه طراحی برنامه درسی ،اجرای آموزش و شیوة
بیان مطالب را بهبود بخشند (کراتول .)7117 ،بعالوه کمک میکند تا با توجه به نوع
یادگیری و تفکر دانشآموزان و به علت تفکیک انواع موضوعات آموزشی در جدول
ردهبندی ،گونههای متعددی از روشهای ارزشیابی و سنجش هم از عملکرد
دانشآموزان و هم از اهداف و موضوعات آموزشی صورت بگیرد (ایراسیان و میراندا،5
.)7117
بهعنوان پیشنهادی دیگر ،آموزگارانی که مایلاند آموزشهای خود را ارتقا ببخشند
میتوانند از جدول مشخصات برای بازبینی برنامههای آموزشی خود استفاده کنند تا
اطمینان یابند که چیدمان اهداف ،فعالیتها و سنجش و ارزیابی بهخوبی و بهتناسب
ایجاد شده است .بهویژه اهداف یادگیری آموزش خود را به فرایندهای شناختی
پیچیدهتر مثل تحلیل ،ارزشیابی و آفرینش برسانند تا صرفاً حفظ مطالب و موضوعات
درسی (راث .)7117 ،7راه دیگری که آنها میتوانند اهداف یادگیری دانشآموزان را
ارتقا بخشند حرکت به فراسوی سه گونه دانش (امور حقیقی ،مفهومی و روندی) است
و اهدافی را مدنظر قرار دهند که بر دانش فراشناختی تأکید بیشتری دارند .این امر به
دانشآموزان کمک میکند تا درک کنند چگونه آموزش و یادگیری دانشگاهی (و یا
مدرسهای) با آنها ارتباط مییابد و برعکس ارتباط آنها با این یادگیریهای دانشگاهی
چیست .از طریق دانش فراشناختی است که آنها دانش استراتژیک به دست میآورند و
میتوانند آنها را در یادگیری علوم ،ریاضی و نظایر آن به کار برند (راث.)7117 ،
یکی از محدودیتهای این پژوهش آن بود که فرایند دومرحلهای ردهبندی بر مبنای
الگوی توان-پیچیدگی و یا الگوهای ردهبندی اهداف آموزشی گه گاه منجر به عدم
1. Airasian & Miranda
2. Raths
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توافق در بین کارشناسان موضوعی و یا آموزگاران و یا تهیهکنندگان سؤاالت برای
ردهبندی یک سؤال در یک طبقه میشود .با آموزشهای بیشتر کارشناسان موضوعی و
کسب تجربه آنها میتوانند روی گونهای از توانایی که سؤاالت آزمون اندازه میگیرند،
دشواری و همینطور سطوح پیچیدگی سؤاالت سریعتر به توافق برسند .اگر به نمودار
و جدول سطوح پیچیدگی سؤال  75نگاه کنید میتوان دید که هرچقدر سؤاالت از
ترکیب سادهتری از الگوریتمهای محاسباتی استفاده کنند بهتر میتوانند توانایی زیربنایی
آزمونشوندگان را اندازه بگیرند .از طرف دیگر تهیهکنندگان آزمون و یا کارشناسان
موضوعی راحتتر میتوانند سؤاالت را ردهبندی کنند .وب ،هرمان 5و وب ()7119
بیان میکنند که عدم توافق بین کسانی که سؤاالت را ردهبندی میکنند میتواند
دلنگرانی مهمی در بررسی های مربوط به تنظیم آزمون باشد .اگر ناهماهنگی مسئلهساز
شود این امر به هماهنگی و همترازی بین استانداردهای آموزشی و سؤاالت آزمونی که
برای ارزیابی پیشرفت دانشآموزان در دستیابی به آن استانداردها طراحی شده است
آسیب میرساند (وب و هرمان.)7119 ،
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